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APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE CONSULTA 

 

No âmbito da reforma do direito do sistema financeiro de Cabo Verde foi 

aprovada e publicada a nova Lei de Bases do Sistema Financeiro (LBSF) e a 

nova Lei das Actividades e das Instituições Financeiras (LAIF) respectivamente 

pelas Lei n.º61/VIII/2014 e Lei n.º 62/VIII de 23 de abril ambas publicadas no 

B.O da República de Cabo Verde, n.º 28, Série I. Contudo, e tal como 

expressamente previsto nas referidas leis, a regulamentação de certas matérias 

foi remetida para avisos e instruções técnicas do Banco de Cabo Verde.  

 

Neste contexto, foram já aprovados os seguintes Avisos: (i) Aviso n.º 

2/2014 (prevê as regras relativas ao exercício da função de supervisão por parte 

do Banco de Cabo Verde); (ii) Aviso n.º 3/2014 (estabelece as regras e 

procedimentos a ser observados pelas instituições financeiras na relação com os 

seus clientes); (iii) Aviso n.º 4/2014 (determina os requisitos adicionais de 

idoneidade, qualificação e experiência profissional, incompatibilidades e 

independência dos membros dos órgãos de administração e fiscalização das 

instituições financeiras e (iv) Aviso n.º 5/2014 (institui as regras acerca da 

comunicação de aquisição e/ou aumento de participações qualificadas em 

instituições financeiras. 

 

Dando continuidade ao processo de regulamentação foram aprovados, 

em 2015, os seguintes Avisos: (i) Aviso n.º 1/2015 (aprova o modelo de renúncia 

concernente às instituições de crédito de autorização restrita); (ii) Aviso n.º 

2/2015 (regula o acompanhamento e a realização das tarefas administrativas e 

financeiras desenvolvidas no âmbito das funções atribuídas ao Fundo de 

Garantia Automóvel); (iii) Aviso n.º 3/2015 (fixa o capital social mínimo das 

instituições financeiras); (iv) Aviso n.º 4/2015 (estabelece os elementos de 

informação e demais requisitos que os bancos devem observar na elaboração 
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dos planos de recuperação); (v) Aviso n.º 5/2015 (define o conteúdo dos planos 

de resolução, bem como as demais regras necessárias à sua execução).  

 

Importa ainda regular diversas matérias. Assim, submetesse à discussão 

pública 3 (três) novas propostas de Avisos: (i) Aviso sobre tomada firme; (ii) 

Aviso sobre rácio de imobilizado e (iii) Aviso sobre amortização. Visou-se 

sumariamente: 

 

1) Aviso sobre tomada firme – procurou-se estabelecer limites à subscrição ou 

aquisição, por parte das instituições de crédito sujeitas à supervisão do 

Banco de Cabo Verde, de acções e títulos de participação que não hajam 

sido colocados junto dos destinatários de uma oferta e, bem assim, à 

subscrição de acções, quando acompanhada da obrigação de colocação 

superveniente das mesmas junto dos accionistas ou de terceiros. Neste 

sentido, optou-se pela determinação de limites quantitativos, tanto para o 

valor global dos compromissos assumidos, quanto para cada operação 

individualmente considerada. 

2) Aviso sobre rácio de imobilizado: visou-se impor limites ao valor do activo 

imobilizado das instituições de crédito e, ainda, promover a optimização da 

relação entre o activo imobilizado e os fundos próprios destas instituições. 

Por outro lado, impuseram-se limites ao valor total de acções, ou outras 

partes de capital, de que as instituições de crédito podem ser titulares, no 

que respeita a sociedades que não se encontrem abrangidas pelo activo 

imobilizado. Por fim, regula-se o exercício da competência atribuída ao 

Banco de Cabo Verde no sentido de conceder autorização para a aquisição 

de imóveis por parte das instituições de crédito, sempre que não 

circunscrita à instalação, funcionamento e prossecução do seu objecto 

social. 
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Ainda, com vista a regulamentar o aumento do prazo de 2 para 5 anos, no 

que tange à manutenção em carteira dos imóveis recebidos em dação em 

cumprimento, estabeleceu-se uma disposição transitória.  

3) Aviso sobre amortização – teve-se em vista estabelecer os prazos e métodos 

de amortização das instalações e equipamentos, bem como das despesas de 

instalação, de trespasse e outras de natureza similar, complementando o já 

disposto no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

aprovado pela Lei n.º 82/VIII/2015, de 8 de Janeiro sobre esta matéria. 

 

Visa-se com esta proposta de consulta possibilitar que os agentes do 

sistema financeiro se possam sobre elas pronunciar, transmitindo comentários, 

sugestões e contributos em relação aos documentos apresentados. Convida-se, 

assim, V. Exªs a pronunciar-se sobre os documentos em anexo.  

 

O presente processo de consulta decorrerá de dia 1 de Agosto até ao dia 15 

de Setembro de 2015. Os contributos devem ser remetidos para o Banco de Cabo 

Verde, preferencialmente através do endereço de correio eletrónico 

supervisao@bcv.cv. 

 

 As respostas à consulta podem igualmente ser expedidas, por correio 

normal, para a morada do Banco de Cabo Verde (Av. Amílcar Cabral C.P: 101, 

Praia – Cabo Verde). 

 

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre a presente consulta 

poderá ser elucidada pela Dr.ª Suzy Brito, Diretora do Departamento de 

Supervisão das Instituições Financeiras e pela Dr.ª Isabel Freire, Coordenadora da 

Área de Regulação Autorização e Registos.  

 


