
 

AVISO n.º […]/2016 

Fundos Próprios 

 

Havendo a necessidade de ajustar as regras de determinação dos fundos 

próprios às mais recentes inovações do Comité de Basileia tendo em conta as 

condições, peculiaridades e estágio de desenvolvimento do mercado financeiro 

cabo-verdiano, entendeu-se oportuno proceder à aprovação de um novo aviso, 

revogador do Aviso do Banco de Cabo Verde n.º 3/2007, de 19 de novembro, 

dotado de uma nova estrutura sistemática, visando incrementar a sua 

consistência interna e, simultaneamente, facilitar a respetiva leitura e 

interpretação. 

 

Este novo quadro regulamentar procura identicamente alinhar o regime dos 

fundos próprios com os cânones internacionais fixados por Basileia II e III, à 

semelhança do que se fez, mormente, na União Europeia através do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de 

junho de 2013 e, bem assim, da Diretiva 2013/36/EU do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 26 de junho de 2013. 

 

Assim, o Banco de Cabo Verde, no uso da competência que lhe é conferida pelo 

artigo 25.º da Lei de Bases do Sistema Financeiro, aprovada pela Lei n.º 

61/VIII/2014, de 23 de abril, e pelo número 2 do artigo 39.º da Lei das 

Atividades e das Instituições Financeiras, aprovada pela Lei n.º 62/VIII/2014, 

de 23 de abril, determina o seguinte: 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Âmbito de aplicação 

1. O presente Aviso é aplicável a todas as instituições financeiras sujeitas à 

supervisão do Banco de Cabo Verde, a seguir designadas por instituições. 

 

2. As instituições que não apresentarem as suas demonstrações financeiras de 

acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF) devem 

aplicar igualmente as disposições deste Aviso, com as necessárias 

adaptações. 

 

Artigo 2.º 

Fundos próprios totais 

Os fundos próprios das instituições consistem na soma dos fundos próprios de 

base (Tier 1) e dos fundos próprios complementares (Tier 2), determinados nos 

termos do presente Aviso. 

 

CAPÍTULO II 

Fundos próprios de base (Tier 1) 

Artigo 3.º 

Elementos positivos dos fundos próprios de base 

 

1. São considerados elementos positivos dos fundos próprios de base os 

montantes correspondentes aos seguintes elementos: 

 

a) Capital social realizado, não financiado direta ou indiretamente pela 

instituição e susceptível de absorver completamente perdas desta em 

condições normais de atividade e que, em caso de insolvência ou 

liquidação, constitua o elemento com maior grau de subordinação; 



 

b) Prémios de emissão de elementos enquadrados na alínea anterior; 

c) Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distri-

buídos; 

d) Resultados positivos transitados de exercícios anteriores; 

e) Resultados positivos provisórios do exercício em curso ou do último 

exercício que ainda não tenham sido aprovados na assembleia geral 

anual, nas condições referidas no número 2 deste artigo; 

f) Os montantes de desvios atuariais positivos, associados a benefícios pós-

emprego atribuídos pela entidade, que, de acordo com a Norma In-

ternacional de Contabilidade 19 – Benefícios aos empregados (NIC 19), 

não tenham sido reconhecidos em resultados do exercício, resultados 

transitados ou reservas; 

g) Outros instrumentos de captação não referidos na alínea a) cujas 

condições sejam aprovadas pelo Banco de Cabo Verde e que cumpram 

os requisitos estabelecidos no artigo 4º deste Aviso; 

h) Fundos para riscos bancários gerais, correspondente ao excedente entre 

as provisões mínimas regulamentares e as provisões constituídas pela 

instituição. 

 

2. Os resultados positivos provisórios do exercício em curso ou os resultados 

do último exercício que ainda não tenham sido aprovados na assembleia 

geral anual só podem ser considerados como elementos positivos dos fundos 

próprios caso se verifiquem as seguintes condições: 

 

a) Terem sido determinados de acordo com as NIRF; 

b) Terem sido diminuídos do valor dos impostos, dos dividendos 

previsíveis ou de outros eventuais encargos calculados 

proporcionalmente ao período a que se referem; e 

c) Serem certificados por auditor externo. 



 

 

3. Os elementos a que se referem as alíneas c) a h), do número 1, só são 

reconhecidos como elementos de fundos próprios de base se a instituição 

deles puder dispor imediatamente e sem restrições para a cobertura de riscos 

ou perdas no momento da sua ocorrência. 

 

Artigo 4º 

Requisitos aplicáveis a certos elementos positivos dos fundos próprios de 

base 

 

Para serem computados como elementos de fundos próprios de base, os 

instrumentos referidos na alínea g) do número 1 do artigo 3º devem cumprir 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

 

a) Os instrumentos devem ser emitidos diretamente pelo emitente com a 

aprovação prévia e nos termos legais dos acionistas deste ou do 

respetivo órgão de administração, conforme aplicável; 

b) Os instrumentos devem encontrar-se realizados e a sua aquisição não ser 

financiada, direta ou indiretamente, pela instituição; 

c) Os instrumentos não devem ser adquiridos por nenhuma das seguintes 

entidades:  

i. A instituição ou as suas filiais;  

ii. Uma empresa em que a instituição detenha uma participação sob 

a forma de detenção, direta ou através de uma relação de controlo, 

de 20 % ou mais dos direitos de voto ou do capital dessa empresa; 

d) Os instrumentos não devem ter prazo de vencimento; 

e) As disposições que regem os instrumentos não devem incluir qualquer 

incentivo ao seu reembolso ou redução por parte da instituição; 



 

f) Caso as disposições que regem os instrumentos incluam uma ou mais 

opções de reembolso, o exercício da opção de reembolso deve depender 

exclusivamente da decisão discricionária do emitente; 

g) Os instrumentos só podem ser reembolsados ou recomprados mediante a 

autorização prévia do Banco de Cabo Verde desde que decorrido um 

período mínimo de cinco anos antes deste reembolso ou desta recompra 

e desde que as condições financeiras e de solvabilidade da instituição, ou 

do grupo em que se insere, não sejam indevidamente afetadas; 

h) No que respeita ao pagamento da remuneração dos instrumentos, as 

disposições que regem os instrumentos devem permitir à instituição 

cancelar, se necessário, o pagamento da remuneração por um período 

ilimitado de tempo, numa base não cumulativa; 

i) O Banco de Cabo Verde pode exigir o cancelamento do pagamento da 

remuneração dos instrumentos com base na situação financeira e de 

solvabilidade da instituição; 

j) Relativamente à absorção de prejuízos, as disposições que regem os 

instrumentos devem prever, através de mecanismos adequados, que o 

capital, bem como a remuneração não paga, absorvam prejuízos e não 

impeçam a recapitalização da instituição; 

k) Os instrumentos devem ter carácter subordinado, ou seja, no caso de 

insolvência ou liquidação da instituição só podem ser reembolsados 

depois de reembolsados os elementos (reembolsáveis) que compõem os 

fundos próprios complementares. 

 

Artigo 5.º 

Elementos negativos dos fundos próprios de base 

 

São considerados elementos negativos dos fundos próprios de base os 

montantes correspondentes aos seguintes elementos: 



 

 

a) Ativos intangíveis; 

b) Resultados negativos transitados de exercícios anteriores; 

c) Resultados negativos do último exercício que ainda não tenham sido 

aprovados na assembleia geral anual; 

d) Resultados negativos do exercício em curso, em final do mês; 

e) Ações próprias; 

f) O valor correspondente às insuficiências verificadas na constituição de 

provisões regulamentares, em termos definidos pelo Banco de Cabo 

Verde, correspondente à diferença positiva entre o montante de 

provisões regulamentares e o valor de imparidade, provisões para 

crédito e operações extrapatrimoniais registados nas demonstrações 

financeiras; 

g) Os montantes de desvios atuariais negativos e custos com serviços 

passados, associados a benefícios pós-emprego atribuídos pela entidade, 

que, de acordo com a NIC 19, não tenham sido reconhecidos em 

resultados do exercício, resultados transitados ou reservas;  

h) Reservas de reavaliação negativas, nas condições enunciadas no artigo 

7.º, alínea a);  

i) Ativos por impostos diferidos que dependam de rendibilidade futura. 

 

Artigo 6.º 

Cálculo dos fundos próprios de base  

 

Os fundos próprios de base correspondem à soma dos elementos indicados nas 

alíneas do número 1, do artigo 3.º, subtraindo-se a esse valor a soma dos 

elementos indicados nas alíneas do artigo 5.º tendo em consideração o disposto 

no presente Capítulo, bem como os filtros prudenciais previstos no Capítulo IV 

e deduções previstas no Capítulo V. 

 



 

CAPÍTULO III 

Fundos Próprios Complementares (Tier 2) 

 

Artigo 7.º 

Elementos positivos dos fundos próprios complementares 

 

São considerados elementos positivos dos fundos próprios complementares os 

seguintes: 

a) Reservas provenientes da reavaliação do ativo imobilizado, realizada nos 

termos da lei que a autorize e com aprovação do Banco de Cabo Verde, 

depois de subtraído o valor dos impostos sobre o resultado da 

reavaliação; 

b) Reservas de conversão cambial e reservas de cobertura de investimentos 

líquidos em unidades operacionais no estrangeiro; 

c) Outras reservas de reavaliação positivas, nas condições enunciadas no 

artigo 14.º; 

d) Os elementos constituídos por instrumento de fundos próprios e 

empréstimos subordinados caso estejam preenchidas as condições 

estabelecidas no artigo 10º e 12º; 

e) Os elementos referidos na alínea g) do número 1 do artigo 3.º nos termos 

do artigo 17.º. 

 

Artigo 8.º 

Elementos negativos dos fundos próprios complementares 

 

São considerados elementos negativos dos fundos próprios complementares, os 

seguintes: 

 

a) Reservas de reavaliação negativa dos ativos referidos no número 1 do 

artigo 7.º, pelo valor de inscrição no balanço; 



 

b) Outros elementos referidos no artigo 15º. 

 

Artigo 9.º 

Cálculo dos fundos próprios complementares 

Os fundos próprios complementares correspondem à soma dos elementos 

indicados no artigo 7.º, subtraindo-se a esse valor a soma dos elementos 

indicados no artigo 8.º, tendo em consideração o disposto no presente Capítulo, 

bem como os filtros prudenciais previstos no Capítulo IV e as deduções 

previstas no Capítulo V. 

 

Artigo 10.º 

Elegibilidade dos instrumentos de fundos próprios e empréstimos 

subordinados  

 

1. Os instrumentos de fundos próprios e os empréstimos subordinados são 

elegíveis como instrumentos de fundos próprios complementares desde que 

estejam preenchidas as seguintes condições: 

 

a. Os instrumentos estejam emitidos ou os empréstimos subordinados são 

contraídos, consoante aplicável, e totalmente realizados;  

b. Os instrumentos não sejam adquiridos ou os empréstimos subordinados 

não sejam concedidos, por nenhuma das seguintes entidades:  

 

i) A instituição ou as suas filiais; 

ii) Uma empresa em que a instituição detenha uma participação sob a 

forma de detenção, direta ou através de uma relação de controlo, de 20 % 

ou mais dos direitos de voto ou do capital dessa empresa. 

 



 

c. A aquisição dos instrumentos ou a concessão dos empréstimos 

subordinados não seja financiada, direta ou indiretamente, pela 

instituição; 

d. O crédito sobre o montante de capital dos instrumentos a título das 

disposições que regem os instrumentos ou o crédito sobre o montante de 

capital dos empréstimos subordinados a título das disposições que 

regem os empréstimos subordinados esteja totalmente subordinado aos 

créditos de todos os credores não subordinados; 

e. Os instrumentos ou os empréstimos subordinados, não estejam 

garantidos nem sejam objeto de qualquer garantia que aumente a 

graduação do crédito por qualquer das seguintes entidades:  

 

i. A instituição ou as suas filiais;  

ii. A empresa-mãe da instituição ou as suas filiais;  

iii. Qualquer empresa que tenha uma relação estreita com as 

entidades a que se referem as subalíneas i) e ii).  

 

f. Os instrumentos ou os empréstimos subordinados, consoante aplicável, 

não estão sujeitos a qualquer disposição que aumente de outra forma a 

graduação do crédito a título dos instrumentos ou dos empréstimos 

subordinados, respetivamente; 

g. Os instrumentos ou os empréstimos subordinados, consoante aplicável, 

tenham um vencimento inicial de pelo menos cinco anos; 

h. As disposições que regem os instrumentos ou os empréstimos 

subordinados não incluam qualquer incentivo a que o respetivo 

montante de capital seja resgatado ou reembolsado pela instituição antes 

do seu vencimento; 

i. Caso os instrumentos ou os empréstimos subordinados, incluam uma ou 

mais opções de reembolso ou de reembolso antecipado, o exercício 



 

destas opções depende exclusivamente da decisão discricionária do 

emitente ou do devedor;  

j. Os instrumentos ou os empréstimos subordinados só podem ser 

reembolsados, recomprados ou antecipadamente reembolsados 

mediante autorização prévia do Banco de Cabo Verde, e nunca antes de 

decorridos cinco anos a contar da data de emissão ou contração, exceto 

quando estiver reunida a condição estabelecida no número 2; 

k. As disposições que regem os instrumentos ou os empréstimos 

subordinados, não indiquem, expressa ou implicitamente, que os 

instrumentos ou os empréstimos subordinados, são ou podem ser 

reembolsados, recomprados ou antecipadamente reembolsados, pela 

instituição noutra situação que não seja a insolvência ou liquidação da 

instituição, e a instituição não presta de outra forma qualquer indicação 

nesse sentido;  

l. As disposições que regem os instrumentos ou os empréstimos 

subordinados, não conferem ao seu detentor o direito de acelerar o plano 

de pagamentos futuros de juros ou de capital, a não ser em situação de 

insolvência ou liquidação da instituição; 

m. O nível de pagamentos de juros ou de dividendos, devidos sobre os 

instrumentos ou os empréstimos subordinados, não deve ser alterado 

com base na qualidade de crédito da instituição ou da sua empresa-mãe.  

 

2. O Banco de Cabo Verde pode autorizar as instituições a reembolsar os 

instrumentos de fundos próprios e os empréstimos subordinados antes de 

decorridos cinco anos desde a data da emissão se a instituição substituir os 

referidos instrumentos por outros de qualidade igual ou superior em 

condições que sejam sustentáveis para a capacidade da instituição em 

termos de receitas e se demonstrar, a contento da autoridade competente, 

que, na sequência da ação em questão, os fundos próprios da instituição 



 

excedem os requisitos mínimos estabelecidos pela Instrução Técnica em 

vigor. 

 

3. O Banco de Cabo Verde estabelece para as instituições um programa 

gradual de redução dos montantes de reembolso dos instrumentos de 

fundos próprios e dos empréstimos subordinados nos cinco anos que 

precedam o respetivo reembolso tendo em conta as condições previstas no 

número anterior. 

 

Artigo 11.º 

Elegibilidade de outros elementos dos fundos próprios complementares 

 

Mediante autorização prévia do Banco de Cabo Verde podem ser incluídos nos 

fundos próprios complementares elementos patrimoniais que satisfaçam os 

seguintes requisitos: 

 

a) Poderem ser livremente utilizados para cobrir riscos normalmente 

ligados à atividade das instituições sem que as perdas ou menos valias 

tenham ainda sido identificadas; 

b) Estarem expressos nas contas da instituição; e 

c) Os seus montantes serem comprovados por uma empresa de auditoria 

externa devidamente credenciada. 

 

Artigo 12.º 

Requisitos contratuais 

 

1. O contrato ou documento que amparar a operação de captação mediante 

instrumentos elegíveis a compor os fundos próprios, com exceção dos itens 

integrantes do capital social, deve conter cláusulas que: 

 



 

a)  Permitam evidenciar o atendimento dos requisitos para os instrumentos 

de captação adicionais dos fundos próprios de base e complementares, 

previstos, respetivamente, nos artigos 4 º e 10º; 

b) Estabeleçam ser nula qualquer outra condição, no contrato ou em outro 

documento, que prejudique o atendimento dos requisitos previstos nos 

artigos 4.º e 10.º; 

c) Estabeleçam que o aditamento, alteração ou revogação dos demais 

requisitos contratuais dependem de prévia autorização do Banco Cabo 

Verde; e 

d) Especifiquem a operação, contendo, pelo menos, as seguintes 

informações: 

i. Natureza da captação; 

ii. Valor captado; e 

iii. Estrutura do fluxo de desembolsos relativos ao pagamento de 

amortizações e encargos. 

 

2. O aditamento, alteração ou revogação dos termos mencionados no número 

anterior, apenas podem ocorrer quando verificadas condições de negócio 

que, a critério do Banco de Cabo Verde, justifiquem a pretensão da 

instituição. 

 

CAPÍTULO IV 

Filtros prudenciais 

 

Artigo 13.º 

Filtros prudenciais aplicáveis aos fundos próprios de base 

 

Na determinação dos elementos enumerados nos artigos 3.º e 5.º do presente 

Aviso, devem excluir-se: 

 



 

a) As perdas e os ganhos não realizados em passivos financeiros de 

negociação que representem risco de crédito próprio; 

b) Os ganhos e perdas não realizados decorrentes da cobertura de fluxos 

de caixa de elementos cobertos mensurados ao custo amortizado e de 

transações futuras; 

c) Sem prejuízo da alínea e), os ganhos não realizados em créditos e 

outros valores a receber, classificados como ativos financeiros 

avaliados ao justo valor através da conta de resultados, quando 

aplicável; 

d) Sem prejuízo da alínea e), os ganhos e as perdas não realizadas, que 

não representem imparidade em créditos e outros valores a receber 

classificados como ativos disponíveis para venda; 

e) Quando os ativos referidos nas alíneas c) e d) estejam envolvidos em 

relações de cobertura de justo valor,  respetivamente, os ganhos ou os 

ganhos e perdas correspondentes à parte não envolvida em tal relação 

de cobertura e/ou à parte daquela relação considerada ineficaz; 

f) Sem prejuízo da alínea a) do artigo 7.º deste Aviso, os ganhos ou 

perdas não realizados, que não representem imparidade em Ativos 

Fixos Tangíveis de uso próprio, decorrentes da aplicação do método do 

justo valor de acordo com a Norma Internacional de Contabilidade 16 

– Ativos Fixos Tangíveis (NIC 16); e 

g) Sem prejuízo da alínea a) do artigo 7º deste Aviso, os ganhos ou perdas 

não realizados, que não representem imparidade em propriedades de 

investimento, decorrentes da aplicação do método do justo valor de 

acordo com a Norma Internacional de Contabilidade 40 – Propriedades 

de investimento (NIC 40). 

 

Artigo 14.º 

Filtros prudenciais aplicáveis aos fundos próprios complementares 

  



 

Para determinação dos fundos próprios complementares, os elementos 

previstos na alínea c) do artigo 7º do presente Aviso, correspondem: 

 

a) A 50% dos ganhos não realizados em ativos disponíveis para venda, de 

acordo com a Norma Internacional de Contabilidade 39 – Instrumentos 

Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (NIC 39); e 

b) A 50% dos ganhos não realizados decorrentes da cobertura de fluxos de 

caixa de ativos disponíveis para venda, pelo montante do efeito líquido da 

cobertura. 

 

Artigo 15º 

Outras disposições específicas 

 

1.  Os elementos previstos na alínea h) do artigo 5.º e na alínea c) do artigo 

7.º do presente Aviso correspondem, respetivamente, ao somatório dos 

valores individuais das perdas e dos ganhos não realizados, nos termos da 

alínea a) do artigo 14º, dos instrumentos financeiros, não sendo permitidas 

compensações entre aqueles montantes. 

2. O tratamento prudencial dos impostos diferidos registados em reservas 

deve ser consistente com o tratamento prudencial dado aos ganhos e 

perdas registadas em reservas de reavaliação, positivas ou negativas, que 

originaram o registo dos referidos impostos diferidos. 

 

CAPÍTULO V 

Deduções  

Artigo 16.º 

Deduções aos fundos próprios de base e complementares 

 



 

1. Sem prejuízo do disposto no número 1 do artigo 17.º e na alínea d) do 

artigo 7.º, antes da determinação dos fundos próprios totais nos termos do 

artigo 2.º do presente Aviso cabe deduzir: 

 

a) Nos casos em que a instituição disponha de uma participação 

superior a 10% do capital social de uma instituição financeira, é 

deduzido o montante total dessa participação, bem como o valor 

representado pelos demais elementos patrimoniais, referidos no 

número 1 do artigo 3.º e no artigo 7.º deste Aviso, de que disponha 

sobre a mesma instituição; 

b) Nos casos em que a instituição disponha de uma participação igual 

ou inferior a 10% do capital social de uma instituição financeira ou 

uma posição sobre essa instituição que, juntamente com as restantes 

participações e demais elementos patrimoniais, referidos no número 

1 do artigo 3.º e no artigo 7.º, que exceda 10% dos fundos próprios da 

instituição que deles disponha, é deduzido o montante total dessa 

participação e/ou dessas posições na parte que exceda 10% dos 

fundos próprios da instituição que deles disponha; 

c) Nos casos em que a instituição disponha de uma participação 

cruzada numa instituição financeira, é deduzido o montante total 

dessa participação;  

d) O valor líquido de balanço dos ativos não financeiros recebidos em 

reembolso de crédito próprio, calculado à razão anual de 20% a partir 

do momento em que se completem dois anos sobre a data em que os 

ativos não financeiros em causa tenham sido recebidos; e 

e) A parte que exceda os limites de concentração de riscos definidos 

pelos Avisos sobre cobertura do ativo imobilizado, liquidez e 

cobertura de responsabilidades, participações das instituições 



 

financeiras em outras sociedades, limites à participação no capital das 

instituições financeiras e limites à concentração de riscos de crédito. 

 

2. Para efeitos da alínea d) do número anterior, a dedução do valor dos 

imóveis é objeto de Aviso autónomo. 

 

3. Os montantes calculados nos termos das alíneas a) a c) do número 1 

devem ser deduzidos respetivamente aos fundos próprios de base e aos 

fundos próprios complementares da instituição na medida e proporção 

em que seriam, eles próprios, classificados. 

 

CAPÍTULO VI 

Limites 

Artigo 17.º 

Limites de elegibilidade dos fundos próprios complementares em função dos 

fundos próprios de base 

 

1. Os fundos próprios complementares não podem ultrapassar o valor dos 

fundos próprios de base. 

 

2. Os elementos indicados nas alíneas d) e e) do artigo 7.º só podem ser 

considerados até à concorrência de 50% dos fundos próprios de base. 

 

Artigo 18.º 

Limites de elegibilidade dos elementos abrangidos  

na alínea g) do número 1 do artigo 3.º 

 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 17.º, os elementos abrangidos na alínea 

g) do número 1 do artigo 3.º estão sujeitos aos seguintes limites: 



 

 

a) Os instrumentos que em situações de emergência têm de ser convertidos 

e que podem ser convertidos por iniciativa do Banco de Cabo Verde, nos 

termos da lei, em qualquer momento, com base na situação financeira e 

de solvabilidade da instituição, em elementos referidos na alínea a) do 

número 1 do artigo 3.º, dentro de um intervalo de conversão 

predeterminado, não podem exceder, no total, um valor equivalente a 

50% dos fundos próprios de base, calculados antes da aplicação da 

dedução prevista no artigo 16.º; 

b) Dentro do limite referido na alínea anterior, todos os outros elementos 

abrangidos na alínea g) do número 1 do artigo 3.º não podem exceder, no 

total, um valor equivalente a 35% dos fundos próprios de base, 

calculados antes da aplicação da dedução prevista no artigo 16.º; 

 

2. O valor dos elementos abrangidos na alínea g) do número 1 do artigo 3.º que 

exceda os limites estabelecidos nas alíneas a) e b) do número anterior é 

elegível para os fundos próprios complementares, dentro dos limites 

previstos no artigo anterior. 

 

Artigo 19.º 

Inclusão extraordinária de elementos de fundos próprios 

que excedam os limites de elegibilidade 

 

O Banco de Cabo Verde pode autorizar, em situações de emergência, que uma 

instituição inclua temporariamente nos seus fundos próprios os montantes 

excluídos por força da aplicação dos limites referidos nos artigos 17.º e 18.º. 

 

 

 



 

CAPÍTULO VII 

Disposições finais 

 

Artigo 20.º 

Referência ao conceito de fundos próprios 

Sempre que em lei ou regulamento aplicável às instituições se refira ao conceito 

de fundos próprios, estes serão considerados dentro dos limites e condições 

fixados no presente Aviso. 

 

Artigo 21.º 

Cálculo dos fundos próprios em base consolidada e em base consolidada 

ajustada 

A determinação dos fundos próprios das instituições em base consolidada ou 

em base consolidada ajustada é feita nos termos do presente Aviso e do Aviso 

n.º 02/2014, de 17 de outubro. 

 

Artigo 22.º 

Prazo de reporte da informação 

As instituições devem proceder ao cálculo dos seus fundos próprios pelo menos 

no final de cada mês, e informar ao Banco de Cabo Verde, até ao décimo dia do 

mês seguinte, sobre a composição discriminada dos seus fundos próprios. 

 

Artigo 23.º 

Prerrogativa do Banco de Cabo Verde 

1. O Banco de Cabo Verde pode mandar corrigir o cálculo dos fundos próprios 

de uma instituição se considerar que as condições estabelecidas nos textos 

normativos aplicáveis não são preenchidas de modo satisfatório. 

 

2. Para o efeito previsto no número anterior, o Banco de Cabo Verde solicita à 

instituição todos os esclarecimentos necessários e informação adicional para 



 

aferir da correta consideração de todos os elementos, limites e deduções 

aplicáveis. 

 

Artigo 24.º 

Instruções e esclarecimentos 

1. O Banco de Cabo Verde emite as Instruções que forem julgadas necessárias 

ao cumprimento das regras deste aviso. 

 

2. As dúvidas que resultem da interpretação e aplicação deste Aviso são 

esclarecidas pelo Departamento de Supervisão das Instituições Financeiras 

do Banco de Cabo Verde. 

 

Artigo 25.º 

Disposições transitórias 

1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as instituições devem 

praticar todos os atos e operações necessários e convenientes durante o 

exercício de 2017 para assegurarem o pontual e integral cumprimento do 

presente Aviso. 

2. Sem prejuízo da alínea f) do número 1 do artigo 3.º e da alínea g) do artigo 

5.º do presente Aviso: 

a) Os montantes de desvios atuariais positivos, associados a benefícios pós-

emprego atribuídos pela entidade e apurados de acordo com a NIC 19, não 

tendo sido reconhecidos em resultados transitados ou reservas, devem ser 

acrescidos aos fundos próprios de forma escalonada até ao final do 

exercício de 2017. 

b) Os montantes de desvios atuariais negativos e custos com serviços 

passados, associados a benefícios pós-emprego atribuídos pela entidade e 

apurados de acordo com a NIC 19, não tendo sido reconhecidos em 

resultados transitados ou reservas, devem ser subtraídos aos fundos 

próprios de forma escalonada até ao final de 2017. 



 

3. Para os efeitos previstos no presente Aviso, os filtros prudenciais e as 

deduções devem ser considerados gradualmente e nos seguintes termos: 

i. 25% entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017; 

ii. 50% entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018; e 

iii. 100% a partir de 1 de janeiro de 2019. 

 

Artigo 26.º 

Norma revogatória 

São revogados o Aviso n.º 03/2007, de 19 de novembro de 2007 e o Aviso n.º 

3/2005, de 10 de outubro. 

 

Artigo 27.º 

Entrada em vigor 

 

Este aviso entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2017. 

 


