
 

PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 01 /2017 

AVISO SOBRE SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

AVISO SOBRE RELATÓRIO ANUAL DE GOVERNO SOCIETÁRIO 

CÓDIGO DE GOVERNO SOCIETÁRIO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

  

1. O OBJETO DA CONSULTA  

O presente documento procede à apresentação e justificação dos projetos do Banco de Cabo 

Verde (“BCV”) sobre o sistema de controlo interno, sobre o relatório anual de governo 

societário e sobre o código de governo societário das instituições financeiras, destacando, 

fundamentadamente, os principais traços dos quadros regulatórios propostos.  

Os projetos agora submetidos a consulta pública surgem no contexto do processo contínuo de 

modernização do Direito bancário cabo-verdiano. Pretende-se que o sistema financeiro nacional 

esteja alinhado com os padrões internacionais, em reflexo dos critérios de integridade, 

segurança e robustez a que se sujeita a estrutura prudencial e de governo societário das 

instituições financeiras.  

 

a) Aviso sobre Sistema de Controlo Interno 

O presente Aviso visa fixar os requisitos a que deverá obedecer o sistema de controlo interno 

das instituições financeiras sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde, indo ao encontro das 

recomendações emitidas pelo Comité de Supervisão Bancária de Basileia através do "Framework 

for Internal Control Systems in Banking Organizations". 

Em relação a este projeto de Aviso, o BCV gostaria, em particular, de submeter a consulta 

pública as seguintes questões: 

1. Concorda com as regras gerais que devem nortear os processos de identificação, 

avaliação, acompanhamento e controlo de riscos, previstos no Capítulo III do Aviso? 

2. Concorda com o conteúdo do relatório individual previsto no Capítulo VI? 



 
3. Concorda com as competências atribuídas ao órgão de administração para a 

delineação de critérios para a regulação de cada um dos sistemas previstos no Aviso e, 

bem assim, com a atribuição a este órgão de responsabilidade pelo funcionamento e 

controlo do próprio processo de monitorização dos sistemas existentes?     

 

b) Aviso sobre Relatório Anual de Governo Societário 

O presente Aviso visa estabelecer regras mais precisas quanto ao conteúdo do relatório anual de 

governo societário das instituições financeiras sob o perímetro de supervisão do Banco de Cabo 

Verde, contribuindo para o reforço dos deveres de informação a que se sujeitam as instituições 

financeiras em matéria do seu governo interno. 

Este relatório deve, assim, seguir a estrutura fixada em anexo ao presente Aviso, de modo a 

facilitar a comparabilidade das práticas de governo societário por parte dos clientes e da 

comunidade financeira em geral. 

O presente Aviso aproveita a experiência internacional através da imposição de raiz britânica 

do recurso ao princípio de adesão ou explicação (comply or explain). 

Em relação a este projeto de Aviso, o BCV gostaria, em particular, de submeter a consulta 

pública as seguintes questões: 

1. Concorda com a previsão de envio do relatório não apenas ao Banco de Cabo Verde 

mas também aos acionistas? 

2. Concorda com a publicação do relatório no sítio Internet de cada instituição 

financeira? 

3. Concorda com a estrutura do relatório fixada em anexo ao presente Aviso? 

 

c) Código de Governo Societário das Instituições Financeiras 

O presente Código reveste natureza recomendatória e, na linha das orientações internacionais 

(designadamente fixadas pelo Comité de Basileia e do Financial Stability Board) ocupa-se da 

fixação dos critérios de boa governação que, atentas as suas especificidades, se revestem de 



 
maior relevo para a atividade desenvolvida pelas instituições financeiras. A apreciação do 

acolhimento dos benchmarks consagrados adota a abordagem habitual do comply or explain, isto 

é, as instituições financeiras poderão optar pelo acolhimento das recomendações ou, em 

alternativa, pela justificação devidamente fundamentada do seu não acolhimento. 

Para o efeito, o relatório anual de governo societário das instituições financeiras, regulado 

através do Aviso supra referido, complementa este Código, ao impor a divulgação anual da 

informação necessária sobre o grau de acolhimento do mesmo em cada instituição financeira. 

Em relação a este projeto de Código, o BCV gostaria, em particular, de submeter a consulta 

pública as seguintes questões: 

1. Concorda com a inclusão de administradores independentes no órgão de 

administração, como meio de incrementar o escrutínio sobre a gestão executiva e de 

potenciar a reflexão sobre estratégia da sociedade (I.2.2)? 

2. Concorda com os termos em que é prevista a consideração, por parte das 

instituições financeiras, de requisitos de diversidade, dando particular atenção 

ao elemento do género (I.3)?  

3. Concorda com os deveres assinalados ao órgão de administração da instituição 

financeira em matéria de controlo interno (III.1)?  

 

2. O PROCESSO DE CONSULTA 

De acordo com os seus princípios de política regulatória, o BCV entende submeter os descritos 

projetos a escrutínio público, para que todos os agentes do mercado e restantes membros da 

sociedade civil possam pronunciar-se sobre os mesmos, endereçando comentários, sugestões e 

contributos em relação às soluções apresentadas.  

Convida-se, assim, os agentes do mercado, os investidores, os académicos e o público em geral 

a pronunciarem-se sobre o documento ora apresentado. 



 
O presente processo de consulta decorrerá entre o dia 24 de abril de 2017 e o dia 24 de maio de 

2017. Assim, as respostas ao presente documento de consulta devem ser submetidas ao BCV até 

ao próximo dia 25 de maio de 2017. 

No âmbito do processo em curso, tendo em especial atenção a novidade e complexidade das 

matérias em questão, mostra-se essencial aferir a sensibilidade do público e atender às 

preocupações do mercado, dos seus agentes e participantes, relativamente às diversas matérias 

que são agora objeto de regulamentação. 

Os contributos devem ser remetidos, preferencialmente, para o endereço de correio 

supervisão@bcv.cv. As respostas à consulta pública podem igualmente ser remetidas, por 

correio normal, para a morada da sede do BCV, Avenida Amílcar Cabral C.P. 101 Praia. 

Por razões de transparência, o BCV propõe-se publicar os contributos recebidos ao abrigo desta 

consulta. Caso o respondente se oponha à referida publicação deve comunicá-lo expressamente 

no contributo enviado. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre a presente consulta pública pode ser 

elucidada pelas Senhoras Suzy Brito e/ou Isabel Freire, Diretora do Departamento de 

Supervisão das Instituições Financeiras e Coordenadora da Área de Regulação, Autorização e 

Registos, respetivamente.  
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