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• CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO 
DESENVOLVIMENTO DO SF

Condicionantes da competitividade fiscal

Prevenção do branqueamento de capitais



Condicionantes da competitividade fiscal

Extractos do relatório – Pag. 23

Atendendo estritamente ao aspecto fiscal, concluiremos 
que as vantagens das sociedades “offshore” estão hoje 
postas em causa – na generalidade dos países 
ocidentais ou com significativa pressão regulatória e de 
controle fiscal, todos os pagamentos efectuados a 
sociedades “offshore” seja a que titulo for, não são 
considerados para efeitos de determinação do lucro 
tributável da sociedade que os colocar à disposição.



Condicionantes da competitividade fiscal

Extractos do relatório – Pag. 23/24

Por outro lado, um exemplo mais da dificuldade em 
utilizar paraísos fiscais em operações de planeamento 
fiscal pode ser encontrado nas novas regras aplicáveis 
ao sector bancário e financeiro em geral, no que respeita 
à identificação de clientes, e ainda à perspectiva da 
degradação substancial do actual regime de sigilo 
bancário.



Condicionantes da competitividade fiscal

Extractos do relatório – Pag. 72/73

Ser ou não reconhecido internacionalmente como um 
paraíso fiscal é um desafio que se coloca a todas as 
pequenas economias abertas ao exterior; conseguir 
apresentar um regime fiscal que permita cobrar impostos 
e taxas reduzidas – ou não cobrar de todo – sobre os 
serviços financeiros e outras actividades, mas revestindo 
as cautelas necessárias em termos de cooperação 
internacional e não-discriminação interna, é a solução 
ideal para evitar aquela qualificação.



Condicionantes da competitividade fiscal

Extractos do relatório – Pag. 74

Nesse sentido, qualquer Centro Internacional de 
Negócios (CNICV), com expressão física e natureza 
próximo de uma logística de serviços, que poderá vir a 
ser proposto no âmbito deste relatório, não pode ser 
utilizado como estrutura facilitadora de negócios 
“offshore”, como seja a criação de sociedades-
fantasma(…).



Condicionantes da competitividade fiscal

Medidas anti abuso: o exemplo português

Agravamento de impostos em sede IMT e IMI.

Pagamentos a “offshores” não são aceites como custo.

Notificação obrigatória, para a administração fiscal de 
todas as transferências para zonas “offshores”.



Condicionantes da competitividade fiscal

Recomendações:

A competitividade fiscal deve evitar a classificação de 
Cabo Verde como “paraíso fiscal”.

Evitar a instalação, em Cabo Verde, de empresas 
fantasma.



Prevenção do branqueamento de capitais

Importância para o SF

O encerramento das contas dos Estados Unidos da 
América do Norte ocorreu por solicitação desses bancos. 
As razões apontadas prendem-se com politicas 
preventivas do branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo…



Prevenção do branqueamento de capitais

Importância para o SF

O contexto do programa “know your customer” e das 
exigências do “US patriot act” os bancos devem visitar 
semestralmente os seus clientes como forma de verificar 
o cumprimento das medidas para evitar o 
branqueamento de capitais e o financiamento do 
terrorismo. Para esses bancos tornam-se inviáveis tendo 
em consideração o volume de operações…



Prevenção do branqueamento de capitais

Importância para o SF

Trata-se de uma medida que abrange outros 
bancos da praça”.

(Extractos do Relatório e contas do BCA de 2005)



Prevenção do branqueamento de capitais

Importância para o SF

Dispensa de identificação a uma instituição de crédito, 
sociedade financeira ou empresa seguradora (na medida 
em que exerça actividades no âmbito do ramo "Vida") 
estabelecida em outro Estado membro da União 
Europeia ou em país ou território constante da lista do 
Anexo 1, incluindo as sucursais estabelecidas nesses 
espaços geográficos



Prevenção do branqueamento de capitais

Importância para o SF

Extracto do ponto 4.1 da Instrução 26/2005 do 
BdP

Anexo 1: Países exclusivamente GAFI (não 
abrange Cabo Verde)



Prevenção do branqueamento de capitais

Importância para o SF

Os Estados-Membros devem exigir que as instituições 
de crédito e instituições financeiras abrangidas pela 
presente directiva apliquem, quando for caso disso, nas 
suas sucursais e nas filiais em que detenham uma 
participação maioritária situadas em países terceiros, 
medidas pelo menos equivalentes às estabelecidas na 
presente directiva em matéria de deveres de vigilância 
da clientela e de manutenção de registos.



Prevenção do branqueamento de capitais

Importância para o SF

Os Estados-Membros devem informar-se mutuamente e 
informar a Comissão dos casos em que a legislação do 
país terceiro não permita a aplicação das medidas 
exigidas nos termos do primeiro parágrafo do n.o 1 e em 
que possa ser desencadeada uma acção coordenada a 
fim de encontrar uma solução.



Prevenção do branqueamento de capitais

Importância para o SF

Extracto do artigo 31º da Directiva 2005/60/CE (entrada 
em vigor 15 Dezembro de 2007).

A aplicação desta Directiva propaga-se ao SF de Cabo 
Verde por via do BCA e das sucursais IFI dos Bancos 
Portugueses.



Prevenção do branqueamento de capitais

Principais tópicos de prevenção internacional

Fonte de recomendações: GAFI 

“Risk approach”: Todas as instituições estão sujeitas ao 
risco de BC

Objectivo: Mitigar o risco reputacional



Prevenção do branqueamento de capitais

Principais tópicos de prevenção internacional

Principais ofensas subjacentes: Financiamento do 
terrorismo; corrupção

Informação centralizada: Todas as jurisdições devem 
criar uma UIF

Obrigatoriedade de identificação:  detentores de 
interesses económicos superiores a 25%



Prevenção do branqueamento de capitais

Principais tópicos de prevenção internacional

Aplicação a outros sectores: Imobiliário; casinos; venda 
de bens de elevado valor unitário; sociedades 
prestadores serviços de procuração

Deveres reforçados de vigilância: Bancos de terceiros 
países e PEPs



Prevenção do branqueamento de capitais

Principais tópicos de prevenção internacional

Ofensas fiscais: “The FATF does not address at all 
issues related to low tax jurisdiction or tax competition. 
The FATF mandate focuses only on the fight against 
laundering of proceeds of crimes and the financing of 
terrorism”



Prevenção do branqueamento de capitais

Cabo Verde no contexto internacional

Participação na estrutura regional “tipo GAFI” – GIABA

CIA: “used as a transshipment point for illicit drugs 
moving from Latin America and Asia destined for 
Western Europe; the lack of a well-developed financial 
system limits the country's utility as a money-laundering 
center”
(https://cia.gov/cia//publications/factbook/geos/cv.html)

https://cia.gov/cia//publications/factbook/geos/cv.html


Prevenção do branqueamento de capitais

Cabo Verde no contexto internacional

“With the rapid development of tourism and its historical 
financial links with immigrant communities in the United 
States, Cape Verde is also an ideal environment for 
money laundering,”
(http://www.janes.com/ )

http://www.janes.com/


Prevenção do branqueamento de capitais

Recomendações

Actualização da legislação de Cabo Verde

Formação dos colaboradores das instituições financeiras

Supervisão



Prevenção do branqueamento de capitais

Recomendações

Criação de uma UIF

OBJECTIVO: Reconhecimento acrescido por países 
GAFI, nomeadamente alguns europeus, aplicando-se ao 
SF cabo-verdiano as medidas simplificadas dos países 
GAFI  



• MEDIDAS DE ORGANIZAÇÃO DO SF

Regulação e supervisão

Instituições

Produtos e mercados



Regulação e supervisão

Medidas propostas pelo relatório: De acordo com as 
propostas sugeridas.

Recomendações:
Deve o Ministério das Finanças e o BCV iniciar um 
processo de “better regulation”, eliminando obstáculo à
competitividade do SF. 



Regulação e supervisão

Recomendações:

Eliminar assimetrias regulatórias, entre instituições, em 
função do segmento de mercado 



Instituições

Medidas propostas pelo relatório: 

De acordo com as propostas sugeridas

Reservas sobre a necessidade de regulamentar os 
“hedges funds” (suficiente o artigo 84º dos OICs)



Instituições

Recomendações: 

Reestruturação das categorias de intermediários 
financeiros

Alteração da legislação sobre OICs

Introdução de outras categorias: SICAVs; REITS



Produtos e mercados

Medidas propostas pelo relatório:

De acordo com as medidas propostas

Reservas sobre a especificação de alguns produtos 
financeiros que decorrem ou do Código de Valores 
Mobiliários ou de contratos bilaterais entre as partes



Produtos e mercados

Recomendações:

Revisão urgente do Código de Valores Mobiliários 
(existe um anteprojecto em suspenso)

Ligação da custódia de títulos doméstica aos 
custodiantes internacionais (Euroclear e Clearstream)



• MEDIDAS DE ORGANIZAÇÃO DAS 
SOCIEDADES COMERCIAIS

Medidas propostas no relatório: De acordo com as 
propostas do relatório

Recomendações: Evitar qualquer tipo de estrutura e 
funcionamento societária típico das zonas “offshore”



• MEDIDAS DE ORGANIZAÇÃO DAS 
SOCIEDADES COMERCIAIS

Recomendações: Melhoria dos procedimentos dos 
registos comerciais  



• MEDIDAS FISCAIS

Medidas propostas no relatório: De acordo com as 
propostas do relatório

Recomendações:
Introdução de veículos fiscalmente transparentes, 
nomeadamente nos OICs



• MEDIDAS FISCAIS

Recomendações:

Desagravamento da tributação sobre prestação de 
serviços do exterior

Eliminar a legislação de zonas especificas de tributação 
nomeadamente: a IFI e a zona franca



• PROMOÇÃO DO MERCADO

Recomendações:

Da jurisdição: baseada na estrutura actual do Estado

Dos negócios: baseada na iniciativa privada



• PROMOÇÃO DO MERCADO

Recomendações:

Fórum discussão: Criação de um Conselho Consultivo 
no âmbito do Ministério das Finanças para 
acompanhamento do desenvolvimento e promoção da 
praça financeira de Cabo Verde


