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APRESENTAÇÃO

“Sistema de garantia de depósitos” é o tema escolhido para os nossos leitores, na edição de Setembro da Newsletters.  Destacam-
se também sinopses de obras alusivas ao tema, publicações do BCV, e legislações sobre o tema. Todas as publicações constantes desta 
edição estão disponíveis para consulta e empréstimo na Biblioteca. Desejamos-lhe boa leitura!

ADVANCING ROBUST DEPOSIT

INSURANCE SYSTEMS
By Jerzy Pruski

President and Chair of Executive Council of the 
International Association of Deposit Insurers (IADI) 

Deposit insurance has become a main pillar in increasing banking 
system stability. For the BANKENMAGAZIN, Jerzy Pruski, Presi-
dent and Chair of Executive Council of the International Associa-
tion of Deposit Insurers (IADI) explains the core principles of effec-
tive deposit insurance systems. 
Although the immediate effects of the recent economic crisis are 
easing, the consequence of the Lehman collapse and the subsequent 
spill-over effect has led to the recognition of the critical need to bet-
ter integrate all safety-net players into a coherent framework.  Wi-

thin that framework the crisis also revealed the central importance of maintaining depositor confidence in the financial 
system and the critical role that deposit insurance serves in supporting financial stability.

While financial supervisors and regulators have strengthened capital and liquidity requirements, with greater supervision aimed at 
mitigation of risks posed particularly by large banks, the role of deposit insurance has expanded as one of the pillars of safety-net. 

The traditional safety-net model, composed of treasurer with regulatory function, central bank with liquidity and lender 
of last resort mandate and the supervisor with prevention and early intervention tools, was seen as insufficient for effec-
tive crisis management. Numerous countries have formally involved the deposit insurer with other safety-net players in 
common efforts to identifying the financial risks and developing coordinated policies to confront financial distress and 
respond to financial fragility.

Continue a ler o artigo Advanced robust deposit insurance system,  
Jerzy Pruski, p. 28-29

 In Banken . Magazin Frühling 2014
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DEPOSIT INSURANTE AROUND THE WORLD:  ISSUES OF DESIGN AND 
IMPLEMENTATION

DEMIRGÜÇ-KUNT, Asli; KANE, Edward; LAEVEN, Luc
Cambridge: The MIT Press, 2008
MON 07143

Explicit deposit insurance (DI) is widely held to be a crucial element of modern financial safety nets. For 
this reason, establishing a DI system is frequently recommended by outside experts to countries undergoing 
reform. Predictably, DI systems have proliferated in the developing world. The number of countries offering 
explicit deposit guarantees rose from twenty in 1980 to eighty-seven by the end of 2003. This book challenges 
the wisdom of encouraging countries to adopt DI without first repairing observable weaknesses in their 
institutional environment. The evidence and analysis presented confirm that many countries would do well to delay the installation 
of a DI system. Analysis shows that many existing DI systems are not adequately designed to control possible DI-induced risk taking 
by financial institutions, and the book provides advice on principles of good design for those countries in the process of adopting or 
reforming their DI systems. Empirical evidence on the efficiency of real-world DI systems has been scarce, and analysis has focused 
on the experience of developed countries. The contributors to this book draw on an original cross-country dataset on DI systems 
and design features to examine the impact of DI on banking behavior and assess the policy complications that emerge in developing 
countries. Chapters covers decisions about DI adoption, design, and pricing, and review individual country experiences with 
DI - including issues raised by the EU’s DI directive, banking reform in Russia, and policy efforts to protect depositors in 
China. Recent bank runs on loss-making banks in Germany and the U.K. have pushed the issues of DI systems back to the 
center of debates on regulatory policy in both developing and industrialized countries.  

DESTAQUES DE OBRAS

DEPOSIT INSURANCE DATABASE

DEMIRGÜÇ-KUNT, Asli; KANE, Edward; LAEVEN, Luc
S.l.: International Monetary Fund, 2014
ORG 07370

This paper provides a comprehensive, global database of deposit insurance arrangements as of 2013. We 
extend our earlier dataset by including recent adopters of deposit insurance and information on the use of 
government guarantees on banks’ assets and liabilities, including during the recent global financial crisis. 
We also create a Safety Net Index capturing the generosity of the deposit insurance scheme and government 
guarantees on banks’ balance sheets. The data show that deposit insurance has become more widespread 
and more extensive in coverage since the global financial crisis, which also triggered a temporary increase in the government protection 
of non-deposit liabilities and bank assets. In most cases, these guarantees have since been formally removed but coverage of deposit 
insurance remains above pre-crisis levels, raising concerns about implicit coverage and moral hazard going forward.

DEPOSIT INSURANCE FUNDS: ANALYSIS OF INSURANCE PREMIUM DISPARITY 
BETTWEEN BANKS AND THRIFTS

GAO
WASHINGTON: GAO/AIMD, 1995 
MON 07037

The BiblioGov Project is an effort to expand awareness of the public documents and records of the 
U.S. Government via print publications. In broadening the public understanding of government and 
its work, an enlightened democracy can grow and prosper. Ranging from historic Congressional Bills 
to the most recent Budget of the United States Government, the BiblioGov Project spans a wealth of 
government information. These works are now made available through an environmentally friendly, print-on-demand basis, 
using only what is necessary to meet the required demands of an interested public. We invite you to learn of the records of the 
U.S. Government, heightening the knowledge and debate that can lead from such publications.
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DESTAQUES DE OBRAS

ARTIGOS

–AUDIGIER, Nathalie. Banque de Détail: Les stratégies 
low-cost à la loupe. In Revue Banque nº 805, fev 2017, p. 
72-79 * PP 4/2017/805

–BAVAGONOLI, Corso; MADER, Reine-Claude; 
CANONNE, Charles; ...[el al.]. Bail-in les paradoxes du 
renflouement interne. In  Revue Banque nº 794, Mar 
2016, p. 22-45 * PP 4/2016/794

–CABRILLAC, Bruno; ROCHER, Emmanuel Paris. Les 
perspectives des unions monétaires africaines. In Revue 
d’Economie Financiere Nº 110, Jun 2013, p. 97-162 * PP 
220/2013/110

–CASSIS, Youssef; CITERNE, Philippe; FORNERI, Jean-
Marc. La banque de demain. In Revue Banque nº 610, Jan 
2000, p. 13-83 * PP 4/2000/610

–COULOMB, Elisabeth. La Loi Bancaire: séparation et ré-
solution: la France précède l’Europe. In Revue Banque nº 
765,  Nov 2013, p. 26-46 * PP 4/2013/765

–DISSAU, Thierry; LAREYMONDIE, Françõis de Lacoste. 
Fonds de garantie et des dépôts e de résolution. In Revue 
Banque nº 801,  Nov 2016, p. 52-54 * PP 4/2016/801

DISSAUX, Thierry. Financement des résolutions: le fonds 
de garantie Français est déjá utilisé en résolution. In Re-
vue Banque nº 753,  Nov 2012, p. 34-36 * PP 4/2012/753

–DUCROZ, Serge; BARROIN, Laurence. Fonds de garantie et 
indemnisation: Au centre de tout: le client. In Revue Banque 
nº 767-768, Jan 2014, p. 162-164 * PP 4/2014/767-768

–GAUVENT, Sophie. Troisième pilier, bail-in, TLAC… 
L’Union bancaire à parfaire. In Revue Banque Nº 790, Dez 
2015, p. 24-43 * PP 4/2015/790

–GAUVENT, Sophie. Union Bancaire: que veut 
l’Allemagne?. In Revue Banque nº 771, Abr 2014, 24-40 * 
PP 4/2014/771

–GAUVENT, Sophie. Résolution: sur qui repose l’effort?. 
In Revue Banque nº 807, Abr 2017, 20-46 * PP 4/2017/807

–GIRAUD, Gaël. L’Union Bancaire permettra-t-elle 
d’éviter une faillite bancaire?. In Revue Banque nº 765,  
Nov 2013, p. 18-19 * PP 4/2013/765

–LEBOUCHER, Séverine. Résolutions des crises ban-
caires: trouver la bonne équation. In Revue Banque nº 
753, Nov 2012, p. 22-40 * PP 4/2012/753

–RODRIGUES, Maria João. Sistemas de compensação de 
aforradores. In O novo direito bancário, Junho 2012, p. 
439-498 * MON 06464

–RODRIGUES, Maria João. Depósito bancário.  In Temas 
de Direito Bancário II, 2014. p. 263-322 * MON 06854/2

–ROSELLI, Alessandro. New central bank-backed deposits 
could solve public mistrust. In Central Banking nº 3, Fev 
2017, p. 84-88 * PP 80/2017/3

LIVROS

–AMPEL, Andrew; LABROSSE, John Raymond; MAYES, 
David G. Ed. Lit. Deposit insurance. New York: Palgrave 
Macmillan, 2007 * MON 06911

–BARROSO, Maria Nazare Esparteiro. Garantias financeiras 
das empresas de seguros. Lisboa : UAL, 1999 * MON 03598

–CAIADO, Aníbal Campos. Bancos: Normativos, contabili-
dade e gestão. Lisboa: Edições  Sílabo, Set 2015 * MON 06923

–CÂMARA, Paulo, MAGALHÃES, Manuel. O novo direito 
bancário. Coimbra: Edições Almedina, 2012 * MON 06464 A

–CAMPEL, Andrew; LABROSSE, John Raymond; MAYES, 
David G. Ed. Lit.. Deposit insurance.  New York: Pal-
grave Macmillan, 2007 * MON 06911

–FERREIRA, Rogério M. Fernandes; MESQUITA, João. 
A parafiscalidade na actividade seguradora. Coimbra: 
Livraria Almedina, 2012 * MON 06494

–GARCIA, Gillian G. H. Deposit insurance: actual and 
good practice. Washington: FMI, 2000 * ORG 04250

–GARCIA, Gillian. Deposit Insurance and crisis manage-
ment. Washington: FMI, 2000 * ORG 07372

–GARCIA, Gillian G. Protecting bank deposits. Washing-
ton: FMI, 1997 * ORG 00949 A

–HOELSCHER, David S; TAYLOR, Michael; KLUEH, Ul-

rich H. The design and implementation of deposit in-
surance systems. Washington: FMI, 2006  * ORG 04250 A

–INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEPOSIT IN-
SURERS. Enhanced Guidance for Effective Deposit In-
surance Systems: Deposit Insurance Coverage. Basel: 
IADI, 2014. ORG 07373

–LOPES, J. M. Gameiro. Direito bancário institucional: o 
sistema financeiro português regime geral e supervisão. 
Lisboa: Vislis Editores, 2001 * MON 04734

–RODRIGUES, Maria João. Depósito bancário. Coimbra: 
Edições Almedina, 2014 * MON 06854/2

–SAUNDERS, Antony; CORNETT, Marcia Millon. Finan-
cial Institutions Management : a risk mangement ap-
proach. Boston: McGraw-Hill, 2008 * MON 02568

–SCHILLIG, Michael. Resolution and insolvency of banks 
and financial institutions. New York: Oxford University 
Press, 2016 * MON 07142

–UNITED. To fully capitalize the deposit insurance funds, 
to provide regulatory relief for insured depository insti-
tutions and depository institution holding companies, 
and for other purposes. s.l.: USCHR, s.d. * ORG 07038

–UNITED  STATES CONGRESS SENATE COMMITTEE 
ON BANKING, HOUSING, AND URBAN AFFAIRS. 
Current issues in deposit insurance. Washington: GAO, 
Mar 2009 * ORG 07039
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ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de
Comentário do código penal à luz da Constituição da República e da convenção europeia 
dos direitos do homem
Lisboa: UCE, 2015
ISBN: 978-972-54-0489-8  * REF 07310

CÂMARA, Paulo; NEVES, Rui de Oliveira; FIGUEIREDO, André; …[et.al]
Código das sociedades comerciais e governo das sociedades
Coimbra: Edições Almedina, 2008
ISBN: 978-972-40-3287-0 * REF 07313

CARVALHO, Américo Taipa de
Direito penal : parte geral : questões fundamentais : teoria geral do crime
Lisboa: Coimbra Editora, 2011
ISBN: 978-972-32-1618-9 * MON 07197

CARVALHO, Américo Taipa de
Direito penal : parte geral : questões fundamentais : teoria geral do crime
Porto: Universidade Católica Editora, 2016
ISBN: 978-989-8835-09-3 * MON 07201

CORREIA, Francisco Mendes
Moeda bancária e cumprimento: o cumprimento das obrigações pecuniárias através de serviços 
de pagamento
Coimbra: Edições Almedina, 2017
ISBN: 978-972-40-6448-2 * MON 07210

GARCIA, M. Miguez
O direito penal passo a passo
Coimbra: Edições Almedina, 2015
ISBN: 978-972-40-5816-0 * MON 07204

PEREIRA, Victor de Sá; YETTE, Alexandre Lafayette
Código penal: anotado e comentado
Lisboa: Quid Juris Sociedade Editora, 2014
ISBN: 978-972-724-675-5 * REF 07309

SANTOS, Simão António Alves
Sistema de fiscalização da constitucionalidade em Cabo Verde
Coimbra: Edições Almedina, 2017
ISBN: 978-972-40-6914-2* MON 07212 A

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA
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SILVA, Germano Marques da
Direito penal português: teoria do crime
Lisboa: Universidade Católica Editora, 2015
ISBN: 978-972-54-0458-4 * MON 07202

VASQUES, Sérgio TRINDADE, Carla Castelo 
Legislação fiscal de Cabo Verde
Coimbra: Edições Almedina, 2014
ISBN: 978-972-40-5591-6 * MON 07214

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
Core Principles for Effective Banking Supervision
Basel.: BIS, 2012
ORG 07375

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

LEGISLAÇÃO
➢ Lei nº 62/VIII/2014, 23 de Abril 2014 - Cap VI : Regula as atividades das instituições financeiras: sistema de garantia. BO Nº 28 - I Série (p. 942)

➢ Lei nº 07/IX/2017, 27 de Janeiro de 2017 - Cria o Fundo de Garantia de Depósitos. BO Nº 5 - I Série (p. 140-144)

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.

Extrato da Lei n.º 07/IX/2017, de 27 de janeiro
Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos 

da alínea b) do artigo 175º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º - Criação do Fundo
1. É criado o Fundo de Garantia de Depósitos, com a natureza de 

pessoa colectiva de direito público, designado por Fundo, como 
elemento integrante do Sistema de Garantia preconizado no arti-
go 51º da Lei n.º 61/VIII/2014, de 23 de Abril.

2. O Fundo funciona junto do Banco de Cabo Verde, que assegura 
os serviços técnicos e administrativos indispensáveis ao seu fun-
cionamento.

3. O Fundo tem por fi nalidade:
a) Proteger os depositantes no âmbito do sistema bancário, até os 

limites estabelecidos no presente diploma;
b) Contribuir para a manutenção da estabilidade do Sistema Fi-

nanceiro; e
c) Contribuir para a mitigação dos efeitos de uma eventual crise 

bancária.
4. O Fundo rege-se pelo presente diploma e pelos seus regulamentos.

Artigo 2.º - Objecto
1. O Fundo tem por objecto o reembolso de depósitos constituídos 

nas instituições participantes referidas no artigo 4.º do presente 
diploma, nas situações de:
a) Decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial de 

instituição participante; e
b) Reconhecimento, pelo Banco de Cabo Verde, do estado de fa-

lência de instituição participante que, nos termos da legislação 
em vigor, não estiver sujeita aos regimes referidos na alínea 
anterior.

2. O Fundo pode, ainda, intervir no âmbito da execução de medidas de 
resolução, nos termos do artigo n.º 166.º e 171.º da Lei n.º 62/VIII/2014, 
de 23 de Abril.

Artigo 3.º -Definições
Para os efeitos do presente diploma entende-se por:

a) Depósito: saldo credor que, nas condições legais e contratu-
ais aplicáveis, deva ser restituído pela instituição participante e 
consista em disponibilidade monetária existente numa conta, 
estando abrangidos os fundos representados por certifi cados 
de depósito emitidos pelas instituições participantes, mas não 
os representados por outros títulos de dívida por ela emitidos, 
nem os débitos emergentes de aceites próprios ou de promis-
sórias em circulação;

b) Depósitos elegíveis: depósitos abrangidos pela garantia do 
Fundo, independentemente do limite da garantia;

c) Depósitos garantidos: depósitos cujo reembolso é garantido 
pelo Fundo;

d) Garantia de depósitos: sistema de protecção de depósitos através 
do qual as instituições de crédito autorizadas a captarem depó-
sitos contribuem para o Fundo, com o objectivo de o capacitar 
para reembolso aos depositantes em caso de indisponibilidade 
de depósitos por parte de uma instituição participante;

e) Instituições participantes: instituições depositárias adstritas ao 
Fundo, para o qual contribuem regularmente em função dos de-
pósitos que mobilizam;

f) Limite da garantia: montante até ao qual o Fundo garante o 
reembolso do valor global dos saldos de cada depositante.
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O FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS - 
PORTUGAL  foi criado pelo Regime Geral das Instituições 
de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 298/92, de 31 de dezembro. É uma pessoa coletiva de direito 
público, dotada de autonomia administrativa e financeira, tem a 
sua sede em Lisboa e funciona junto do Banco de Portugal.
A principal missão do Fundo consiste em garantir o reembolso dos 

depósitos constituídos junto das instituições de crédito nele participantes, na eventualidade de estes se tornarem indisponíveis. Nesse 
âmbito, o Fundo garante o reembolso do valor global dos saldos em dinheiro de cada depositante, de acordo com determinadas 
condições, até ao limite máximo de 100 000 euros por depositante e por instituição. O Fundo pode também apoiar financeiramente a 
transferência dos depósitos constituídos junto de uma instituição de crédito em dificuldades para uma outra instituição de crédito au-
torizada a receber depósitos ou para uma instituição criada especialmente para o efeito pelo Banco de Portugal, denominada de banco 
de transição, desde que o custo associado a esse financiamento não seja superior ao custo de reembolsar diretamente os depositantes.

http://www.fgd.pt/pt-PT/Paginas/inicio.aspx

CONSELHO EUROPEU. CONSELHO DA 
UNIÃO EUROPEIA é a instituição da UE que define 
as orientações e prioridades políticas gerais da União Europeia. 
O Conselho Europeu é composto pelos Chefes de Estado ou de 
Governo dos Estados-Membros, bem como pelo seu Presidente 
e pelo Presidente da Comissão. 
Um dos objetivos da criação da união bancária foi melhorar as 
regras da UE existentes sobre a proteção dos depositantes nos casos de insolvência bancária. As melhorias harmonizam a proteção 
dos depositantes em toda a UE e foram concebidas para prevenir os levantamentos motivados pelo pânico (ou corrida aos bancos) 
nos casos em que um banco deixe de ser viável. Tal é necessário para garantir a estabilidade financeira geral no mercado único.  Ver 
a Diretiva 2014/49/UE, de 16 de abril de 2014, relativa aos sistemas de garantia de depósitos. 
Como funcionam os sistemas de garantia de depósitos
Todos os bancos são obrigados a tornar-se membros deste sistema. Os bancos membros pagam uma contribuição determinada pelo 
seu perfil de risco e por outros fatores. O sistema de garantia acumula as contribuições num fundo. Se um banco se tornar insolvente 
e os depósitos ficarem indisponíveis, os sistemas de garantia devem poder reembolsar os depositantes que detenham qualquer tipo 
de depósito protegido de acordo com a diretiva. Para assegurar que todos os sistemas de garantia existentes nos Estados-Membros 
cumprem as suas funções, são executados testes de esforço de três em três anos, pelo menos. Os documentos do Conselho e do 
Conselho Europeu são disponibilizados através do registo público, de acordo com as regras da UE em matéria de transparência.

http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/banking-union/single-rulebook/deposit-guarantee-schemes/

The FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATE (FDIC)  
is an  independent agency created by the Congress to maintain stability and public 
confidence in the nation’s financial system by: insuring deposits; examining and 
supervising financial institutions for safety and soundness and consumer protection; 
making large and complex financial institutions resolvable; and  managing receiverships. 
Vision - The FDIC is a recognized leader in promoting sound public policies, addressing 

risks in the nation’s financial system, and carrying out its insurance, supervisory, consumer protection, resolution planning, 
and receivership management responsibilities.
Values - The FDIC and its employees have a tradition of distinguished public service. Six core values guide us in accomplishing our mission:

Integrity - We adhere to the highest ethical and professional standards.
Competence - We are a highly skilled, dedicated, and diverse workforce that is empowered to achieve outstanding results.
Teamwork - We communicate and collaborate effectively with one another and with other regulatory agencies.
Effectiveness - We respond quickly and successfully to risks in insured depository institutions and the financial system.
Accountability - We are accountable to each other and to our stakeholders to operate in a financially responsible and 
operationally effective manner.
Fairness - We respect individual viewpoints and treat one another and our stakeholders with impartiality, dignity, and trust.

To order print copies of the deposit insurance brochures free of charge, visit the FDIC Online Product Catalog.

https://www.fdic.gov/

PUBLICAÇÕES DIGITAIS

file:Y:\REPOSITORIO-DIGITAL\ORG\Diretivas_CELEX_32014L0049_pt_TXT.pdf
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DESTAQUE

CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM 
SISTEMA DE SEGURO DE DEPÓSITOS EM 
CABO VERDE, de Carlos Benoni Costa 

Compulsadas as boas práticas, que normalmente encontram-se sistematizadas 
em “recomendações” emanadas pela Comissão da Basileia sobre Supervisão 
Bancária e Associação Internacional dos Seguradores de Depósitos (IADI), e 
de outras fontes como literaturas seminais sobre a matéria em questão, o pre-
sente estudo  intitulado “Conceção e implementação de um Sistema de Seguro 
de Depósitos em Cabo Verde”, procura avaliar e propor, de acordo com as es-
pecificidades do sistema financeiro cabo-verdiano, as características mais con-
venientes para o sistema de garantia de depósitos em Cabo Verde. Neste caso 
concreto fez-se necessário analisar e definir algumas questões importantes, como por exemplo 1) de que modo seria definido 
o nível de cobertura; 2) quais os tipos de depósitos cobertos; 3) de onde precisamente viriam os recursos financeiros para 
constituição do fundo; 4) qual a abordagem que seria utilizada para ajustar prémios ao risco; quais seriam os “Targets” em 
termos de “almofada” de reserva de liquidez; 5) o plano a adotar caso a reserva não seja satisfatória para honrar e ressarcir 
os depositantes; 6) e a estrutura orgânica do Fundo, responsável para gestão do sistema de seguro de depósitos, bem como 
as suas responsabilidades cometidas.

EDIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE

OUTRAS EDIÇÕES DO BCV

CAIXA 4: O PROJETO DE DIPLOMA SOBRE O FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS EM CABO VERDE

A institucionalização formal de sistemas de garantia de depósitos 27 tem sido uma tendência dominante no mundo a 
partir do eclodir da crise económica e financeira de 2007. O verdadeiro fundamento que se encontra por trás desta ação 
são os impactos de um colapso do sistema bancário sobre a economia real em consequência do temor do pequeno depo-
sitante em perder suas economias, representado pela “corrida bancária”, ou seja, a corrida aos bancos para a retirada dos 
recursos depositados, motivada pela perda de confiança na solvência da instituição. Em Cabo Verde, embora o sistema 
financeiro seja relativamente estável, as vulnerabilidades evidenciadas na carteira de crédito elevaram a consciência do 
Banco de Cabo Verde sobre os potenciais riscos sistémicos e da necessidade da implementação de instrumentos adicio-
nais que visem promover o fortalecimento das redes de proteção financeira. Neste quadro, e no âmbito da prevenção, 
gestão e resolução de crises bancárias, o Banco de Cabo Verde preparou um projeto de diploma que visa a criação do 
Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), como elemento integrante do Sistema de Garantia preconizado no artigo 51º 
da Lei n.º 61/VIII/2014, de 23 de abril, a Lei de Bases do Sistema Financeiro. Na essência, propõe-se, com o FGD, res-
ponder à necessidade de conferir aos depositantes - sobretudo os pequenos - que têm maior dificuldade em avaliar o 
risco das instituições de crédito - a garantia de que os seus depósitos serão reembolsados, mesmo no caso de a respetiva instituição de crédito se 
tornar incapaz de o fazer, o que constitui um elemento essencial para o reforço da confiança no sistema bancário e, por esta via, para a salvaguarda 
da estabilidade do sistema financeiro. Para o cumprimento eficaz dos objetivos do Fundo, fez-se necessário considerar, no projeto de diploma, as 
especificidades do sistema financeiro cabo-verdiano e as boas práticas, sistematizadas em “recomendações”, nomeadamente aquelas provenientes 
da Comissão da Basileia sobre Supervisão Bancária - Associação Internacional dos Seguradores de Depósitos (IADI), e a Financial Stability Fórum. 
As boas práticas neste domínio aconselham que os sistemas de seguros devam ser estruturados/desenhados de forma apropriada, para que sejam 
amplamente compreendidos pelo público, tenham credibilidade e evitem efeitos de risco moral. Para a devida escrutinação dos fundamentos que 
regem a criação do FGD, o projeto passa por um processo de consulta pública. Pretende-se, por esta via, possibilitar que todos os agentes do siste-
ma bancário se possam manifestar, enviando comentários e sugestões sobre os parâmetros essenciais do FGD, quais sejam: a definição do nível de 
cobertura; o âmbito da cobertura; a proveniência dos recursos financeiros para constituição do Fundo; a abordagem que seria utilizada para ajustar 
prémios ao risco; definição do Target para o provisionamento do FGD; o plano a adotar caso a reserva não seja satisfatória para honrar e ressarcir 
os depositantes; e a estrutura orgânica do Fundo, responsável para a sua gestão, bem como as responsabilidades cometidas.

In Relatório de Estabilidade Financeira 2015 , p. 74

27 Também designado por Sistemas de Seguro de Depósitos

http://mossbcv1:8010/vPT/Publicacoes%20e%20Intervencoes/Relatorios/RelatorioEstabilidadeFinanceira/Documents/RelatorioEstabilidade2015VF.pdf
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FITZGERALD, F. Scott 
O Grande Gatsby
Matosinho: FCardume editores, 2017, 224p.
MON 07181

ASSIS, Machado de 
O alienista
Matosinho: FCardume editores, 2017, 85p.
MON 07209

VOLTAIRE
Cândido ou optimismo
Matosinho: FCardume editores, 2017, 166p.
MON 07179

BALZAC, Honoré de
A mulher de Trinta Anos
Matosinho: FCardume editores, 2017, 230p.
MON 07211

TEMPO DE LAZER

CONHEÇA A BIBLIOTECA
A Biblioteca do Banco de Cabo Verde é uma biblioteca 
especializada, tendo como objetivo principal dar apoio 
bibliográfico aos trabalhos do banco, através da aquisi-
ção, gestão e difusão de informação científica e técnica 
nacional, estrangeira, de organismos internacionais e 
de informação produzida pelos serviços de publicação 
do BCV. Ela oferece os seus serviços a investigadores, 
universitários, entidades e funcionários.
É, ainda, permitido o acesso a todos os cidadãos que 
necessitem de consultar informação que não se en-
contre disponível noutras bibliotecas e serviços de 
documentação, designadamente informação econó-
mico-financeira.

S A L A
d e  L E I T U R A
A Sala de Leitura está acessível ao público, mediante autorização 
do responsável, que permite consulta local das publicações 
existentes na colecção do Banco e o acesso à base de dados, bem 
como solicitar a realização de pesquisas, tendo os colaboradores 
no activo, prioridade no atendimento.

Horário
De 2ª a 6ª Feira das 8h30 às 12h00 e das14h00 às 16h00. Última 
entrada até às 11h00 no período da manhã e as 15h00 no período 
da tarde.

Contactos
Tel.: +238 2607072; 2607148
E-mail: cdi@bcv.cv

Sabia que ...
pode pesquisar a base de dados da Biblioteca em 

http://bcvapp64:8085/Clicklib/monografiaslist.aspx

Visite a Biblioteca do BCV… 

E leve um amigo.


