
 

PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 02 /2017 

AVISO SOBRE A PREVENÇÃO À LAVAGEM DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

NO SISTEMA FINANCEIRO   

1. O OBJETO DA CONSULTA  

O presente documento procede à apresentação e justificação do projeto do Banco de Cabo Verde 

(“BCV”) sobre as condições, mecanismos e procedimentos necessários ao efetivo cumprimento 

dos deveres preventivos da lavagem de capitais e financiamento do terrorismo no âmbito da 

prestação de serviços financeiros sujeitos à supervisão do Banco de Cabo Verde. 

O projeto agora submetido a consulta pública surge na sequência das alterações à Lei n.º 

38/VII/2009, de 27 de abril, pela Lei n.º 120/VIII/2016, de 24 de março, que estabelece medidas 

destinadas a prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, direitos e valores.  

Dispõe a alínea a) do artigo 5º do supra citado diploma que o Banco de Cabo Verde é a entidade 

de regulação e supervisão para as instituições financeiras, conforme assim definidas pelo artigo 

7.º da Lei n.º 38/VII/2009, de 27 de abril, pela Lei n.º 120/VIII/2016, de 24 de março.   

O referido diploma determina, no seu artigo 6.º, que compete às autoridades de regulação e 

supervisão regular, fiscalizar, inspecionar e garantir o cumprimento do disposto na Lei, 

competindo especificamente a essas autoridades: 

a) Editar regras de boas práticas com o propósito de combater a lavagem de capitais e outros 

bens; 

 

b) Aprovar regulamentos de execução, orientações e recomendações para ajudar as entidades 

sujeitas no cumprimento das obrigações previstas na Lei; 

 

c) Aprovar regulamentos que obriguem as entidades sujeitas a aplicar medidas de diligência 

reforçadas, ou outras medidas, relativamente a relações de negócio e operações com pessoas 

singulares e coletivas e instituições financeiras de países que não aplicam normas 

internacionais de prevenção à lavagem de capitais, ou não as aplicam de forma satisfatória; 

 

d) Determinar o tipo e o âmbito de medidas a adotar pelas entidades sujeitas para cada um dos 

requisitos estabelecidos no artigo 9.º da Lei, tendo em consideração o risco de lavagem de 

capitais e o volume da atividade comercial; 

 



 
e) Emitir diretivas sobre a forma como as entidades sujeitas devem apresentar à UIF 

comunicações de operações suspeitas. 

 

Por seu turno, o artigo 39.º da Lei n.º 27/VIII/2013, de 21 de janeiro, alterada pela Lei n.º 

119/VIII/2016, de 24 de março, prevê que às infrações previstas nos artigos 3.º a 7.º da citada 

Lei devem ser aplicáveis, com as devidas adaptações, o regime de prevenção e repressão da 

lavagem de capitais, sendo que os deveres que visam prevenir a utilização do sistema financeiro 

para efeitos de lavagem de capitais são os mesmos que visam prevenir o financiamento do 

terrorismo, o presente projeto de Aviso trata, também, das medidas a ser adotadas pelas 

instituições financeiras na prevenção da utilização do sistema financeiro no financiamento do 

terrorismo.  

 

2. O PROCESSO DE CONSULTA 

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

projeto 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. 

mailto:suzybrito@bcv.cv


 
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.  

 


