
Excelentíssima Sra. Ministra do Trabalho 

Srs. Conferencistas 

Digníssimos convidados 

Há sensivelmente 3 anos, em Maio de 2006, á convite da 
Federação das Associações de Micro-Finanças de Cabo Verde, 
tive o privilégio, em nome do Governador do Banco de Cabo 
Verde, de presidir ao acto de abertura dum Workshop 
organizado pela referida Federação e que visava provocar o 
debate em torno das soluções para remover os principais 
obstáculos ao desenvolvimento sustentado da actividade da 
micro-finanças em Cabo Verde. 

A falta de enquadramento jurídico, apontada há muito como um 
dos maiores constrangimentos foi objecto de profundos debates, 
tanto mais que na altura, o Banco de Cabo Verde já tinha 
elaborado alguns projectos de diplomas que não conseguiram o 
consenso das instituições intervenientes no sector. 

A mensagem da necessidade urgente de legislar nesta matéria 
que aliás já tinha sido transmitida em outros foros passou desta 
vez e em 2007, o Governo apresentou a Assembleia Nacional, 
que a aprovou por unanimidade, a Lei 15/VII/2007 de 10 de 
Setembro, que rege nesta data a actividade da micro-finança em 
Cabo Verde.  

Este diploma, tem o mérito de clarificar um conjunto de 
elementos relativos a actividade de micro-finanças mas também 
as Instituições de Micro Finanças (IMF), cujos principais 
passamos a citar: 



-  definição da actividade de micro-finanças, dos sujeitos 
abrangidos e serviços conexos permitidos as IMF e dos tipos de 
IMF; 

-  condições do exercício da actividade de micro-finanças, 
recursos das IMF e níveis de controlo das IMF; 

- composição e atribuições do Conselho Consultivo de micro-
finanças; 

- agrupamento das IMF em Uniões ou federações, constituição 
de organismos financeiros e autorização das IMF que já exercem 
a actividade de micro-finanças. 

Com a publicação dessa Lei, foram criadas as condições mínimas 
para o normal funcionamento dessas instituições em Cabo 
Verde.  

Para fazer face, as responsabilidades que lhe foram cometidas 
pela Lei nº 15/VII/2007, o BCV desenvolveu em 2008 e início de 
2009 as seguintes acções:   

- Integração na orgânica do banco duma unidade responsável 
pela micro-finanças, dependente directamente do Administrador 
responsável pelo pelouro da Supervisão;  

- Recrutamento de um técnico superior para integrar esta 
unidade;  

- Reforço da legitimidade das IMF pelo processo de registo 
especial dessas instituições no BCV conforme previsto no artigo 
10º da Lei de micro-finanças.  

Nesta data já foram registadas no BCV 4 IMF, estando em curso 
mais 5 processos de registo.  



Contudo para que esse diploma possa atingir plenamente os seus 
objectivos falta ainda: 

- Nomear o Conselho Consultivo que é um órgão central do 
processo e sem o qual, de acordo com o artigo 23º da Lei nº 
15/VII/2007, nenhuma decisão de fundo pode ser tomada; 

- Proceder á regulamentação desta Lei, o que constitui uma 
responsabilidade partilhada do BCV e do Ministério do Trabalho. 
Entendemos que na elaboração dessa regulamentação, deverão 
ser associadas outras partes interessadas, para garantir que o 
resultado conseguido seja o mais consensual possível; 

- Elaborar um Manual de Inspecção e um Plano de Contas 
adaptados a esta actividade. 

Este Workshop é uma oportunidade ímpar que se nos oferece 
para melhor conhecer as experiências bem sucedidas nesta 
matéria no Brasil e nos países da nossa sub-região, permitindo-
nos avançar de forma mais célere e sobretudo com maior 
segurança, na elaboração da regulamentação da nossa Lei de 
micro-finanças que, espero, poderá ficar concluída ainda este 
ano. 

Não poderia terminar esta breve intervenção sem agradecer a 
Sra. Ministra do Trabalho, por ter dignado presidir o acto de 
abertura deste Workshop. Uma estreita colaboração do BCV com 
o Ministério do Trabalho nos parece essencial para conferir outro 
dinamismo a este processo que, reconhecemos, não tem 
avançado ao ritmo que todos desejaríamos. 

Permitem-me apresentar os agradecimentos do Banco de Cabo 
Verde e os meus agradecimentos pessoais a Cooperação do 
Luxemburgo e a ADA pelo co-patrocínio deste workshop, 



comprovando mais uma vez, se necessário fosse, todo o 
interesse que o Grã Ducado do Luxemburgo tem demonstrado 
no apoio aos projectos realizados em Cabo Verde em vários 
sectores. É sempre para nós um prazer trabalhar com os serviços 
da cooperação luxemburguesa na Praia. 

Obrigado a todos por terem respondido ao nosso convite e votos 
de bom trabalho. 

 

Praia 16 Set. 09 


