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Comunicado do Banco de Cabo Verde sobre COVID-19 e o funcionamento 

do sistema financeiro cabo-verdiano 

 

 

No sentido de minimizar os potenciais efeitos de contágio associados ao 

coronavírus (COVID-19), torna-se necessária a adoção, por parte das instituições 

financeiras supervisionadas pelo Banco de Cabo Verde, de medidas relativamente 

ao funcionamento das respetivas estruturas. Tais medidas visam, por um lado, 

proteger a saúde dos seus clientes e colaboradores. Por outro lado, o objetivo 

destas iniciativas é garantir que estas instituições continuem a desempenhar o seu 

papel no funcionamento da economia real, num momento em que as repercussões 

económicas do COVID-19 já se manifestam em praticamente todo o mundo. 

 

Neste quadro, as instituições financeiras, particularmente as instituições de crédito 

e as seguradoras, devem adotar e executar um conjunto de medidas por causa do 

coronavírus que estão de acordo com as orientações das autoridades competentes 

do Governo de Cabo Verde e da Organização Mundial de Saúde (OMS). Assim, 

cada uma destas instituições financeiras deve ter em vigor o seu próprio Plano de 

Contingência. 

 

Face ao contexto excecional da situação da emergência de saúde pública de âmbito 

internacional em que nos encontramos, as medidas contingenciais serão, 

seguramente, compreendidas pelos clientes do sistema financeiro e pelo público 

em geral.  

 

As instituições financeiras devem aconselhar os seus clientes a utilizarem os canais 

digitais para a realização das operações financeiras. As suas agências devem 

continuar a atender clientes, ainda que, em alguns casos, limitando o número de 

presenças junto dos balcões. Ou seja, devem dispor de um regime de acesso 

condicionado aos seus balcões, uma medida que se traduz numa gestão de fluxos 

de entradas nas instalações, de modo a evitar aglomerações excessivas que possam 

implicar maiores riscos de contágio.  

 

Do mesmo modo, devem adotar medidas para a proteção dos seus próprios 

colaboradores. Estes, para exercerem as suas funções profissionais, devem 

privilegiar a utilização de canais alternativos de chamada ou videochamada, 

reforçando, portanto, a utilização dos dispositivos tecnológicos de comunicação e 

informação. Lá onde for possível, as instituições financeiras devem incentivar o 

maior número de colaboradores possível a trabalharem a partir de casa 

(teletrabalho). 
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O Plano de Contingência a ser adotado deve, também, estar em linha com os planos 

de contingência e de continuidade de negócio da própria instituição financeira. 

 

Até ao momento, o Banco de Cabo Verde não tem relato de problemas 

relacionados com dificuldades no atendimento físico de clientes. Não há, assim, 

quaisquer razões para preocupação relativamente à disponibilização de serviços 

financeiros. 

 

O Banco de Cabo Verde considera que as medidas que já estão a ser adotadas por 

algumas instituições financeiras enquadram-se plenamente nas orientações 

públicas de “distanciamento social” e “isolamento profilático”. 

 

O Banco de Cabo Verde reitera a recomendação no sentido dos clientes bancários 

e de seguros privilegiarem o uso dos canais digitais e telefónicos, evitando, quando 

tal for possível, o recurso às agências. Esta recomendação aplica-se em especial 

aos clientes mais vulneráveis como idosos, pessoas com doenças crónicas ou 

sistemas imunitários enfraquecidos.  

 

Outrossim, o Banco de Cabo Verde, enquanto entidade de regulação e supervisão 

do sistema financeiro cabo-verdiano, garante aos clientes bancários que 

continuarão a ter total acesso ao dinheiro disponível nas suas contas, quer através 

da rede de caixas automáticas, quer realizando as operações de pagamento via 

canais digitais, quer ainda, se necessário, aos balcões.  

 

Todavia, no interesse dos clientes e do público em geral, o Banco de Cabo Verde 

apela a todos que restrinjam a ida aos balcões ao estritamente indispensável.  

 

Para o efeito, o Banco de Cabo Verde adotará todas as medidas necessárias para 

assegurar o bom funcionamento das infraestruturas de pagamentos, em estreita 

articulação com os bancos e com a SISP. 

 

Para assegurar a disponibilização permanente de serviços financeiros, bem como 

preservar a estabilidade financeira, as instituições estão obrigadas, nos termos da 

Lei, a manterem planos de contingência e de continuidade de negócio, que devem 

assegurar a capacidade de operar numa base contínua e de conter perdas, caso se 

verifique uma perturbação grave de atividade.  

 

Também por lei, as instituições financeiras devem comunicar ao Banco de Cabo 

Verde a ocorrência de eventos com impacto negativo relevante nos resultados ou 

no capital. 
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Neste quadro, o Banco de Cabo Verde solicitará, oportunamente, a todas as 

instituições financeiras que adotem medidas preventivas adequadas para assegurar 

a continuidade das suas operações e a contenção de perdas financeiras em situação 

de pandemia. Devem ser também imediatamente comunicadas deficiências 

relevantes em resultado dos procedimentos de verificação do seu estado de 

preparação para lidar com as atuais circunstâncias, bem como a ocorrência de 

eventos relacionados com o COVID-19 com impacto negativo relevante para a 

instituição. 

 

A par do acompanhamento da forma como as instituições financeiras estão a lidar 

com o novo coronavírus no relacionamento com os seus clientes e com o público 

em geral, o Banco de Cabo Verde, no âmbito das suas competências legais, está a 

preparar um pacote abrangente de medidas ajustadas de estímulo monetário e de 

financiamento da economia, visando a mitigação do impacto negativo resultante 

da pandemia do COVID19 na atividade económica nacional. 

 
O Banco de Cabo Verde continuará a monitorizar permanentemente a situação, 

podendo ser equacionadas novas medidas que se revelarem necessárias para 

garantir a liquidez, nomeadamente ao nível da política monetária e da supervisão 

prudencial.  

 

Finalizando, o Banco de Cabo Verde reitera a continuidade do normal 

funcionamento das instituições financeiras do país e apela a todos à serenidade e 

ao cumprimento rigoroso das orientações emanadas pelas autoridades nacionais 

competentes relativamente ao COVID-19. 

 

Banco de Cabo Verde, Praia, aos 18 de março de 2020. 

 

 

O Governador, 

 

 

João Pinto Serra 


