
 

Aviso n.º […]/2016 

Rácio de solvabilidade  

 

Considerando: 

i. A necessidade das instituições disporem, em permanência, de fundos próprios 

quantitativa e qualitativamente adequados à natureza e magnitude dos riscos 

incorridos; 

 

ii. Que os fundos próprios devem corresponder predominantemente a capitais de 

elevada qualidade em termos de permanência e capacidade de absorção de 

prejuízos; 

 

iii. Que o novo quadro regulamentar, regido pelo Novo Acordo de Basileia, se traduz 

em exigências de rácios de capital substancialmente mais elevados; 

 

iv. A tendência de agravamento dos fatores de risco associados à atividade 

desenvolvida pelas instituições sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde; 

 

O Banco de Cabo Verde entende como oportuna a reformulação do Aviso até agora em 

vigor e, bem assim, a criação de uma nova figura, a saber, o rácio mínimo de adequação de 

fundos próprios de base (Rácio “Tier 1”), que coexistirá com a figura do rácio global de 

adequação de fundos próprios. A diferença entre estas figuras reporta-se ao facto de o rácio 

global de adequação de fundos próprios incluir no seu numerador tanto a componente de 

capital “Tier 1” (Fundos próprios de base) como o capital de “Tier 2”, (Fundos próprios 

complementares). Por outro lado, o Rácio mínimo de adequação de fundos próprios de base 

apenas incluirá no seu numerador capital pertencente à categoria “Tier 1”. 

 

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

número 1 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: 

 

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 as disposições 

deste Aviso com as necessárias adaptações. 

 

Artigo 2.º 

Cálculo do rácio de adequação dos 

fundos próprios totais 

 

1. As instituições financeiras devem observar, em permanência, uma relação adequada 

entre o montante dos seus fundos próprios totais, apurados em conformidade com o 

disposto no Aviso n.º […] /2016, e o montante dos seus elementos do ativo e 

extrapatrimoniais ponderados em função dos respetivos riscos de crédito, o risco de 

mercado e o risco operacional, apurados de acordo com os Anexos 1, 2, e 3 do presente 

Aviso. 

 

2. A relação referida no número anterior é designada por rácio de adequação dos fundos 

próprios totais e é expressa em percentagem, sendo calculada da seguinte forma: 

 

   

                  
     

 

Onde: 

 

FP – Valor dos fundos próprios totais, determinados conforme Aviso n.º […]/2016; 

VAPRC – Valor dos ativos ponderados pelo risco de crédito, incluindo os elementos 

extrapatrimoniais, determinados conforme Anexo 1; 

VAPRT – Valor dos ativos ponderados pelo risco de taxa de câmbio, apurados 

conforme Anexo 2; 



 

VEAPRO – Valor equivalente em ativos ponderados pelo risco operacional, apurado 

conforme Anexo 3. 

 

3. O rácio de adequação de fundos próprios totais não pode ser inferior a 12%. 

 

Artigo 3.º  

Calculo do rácio de adequação dos  

fundos próprios de base – “Tier 1” 

 

1. As instituições financeiras devem igualmente observar, em permanência, uma relação 

adequada entre o montante dos seus fundos próprios de base e o montante dos seus 

elementos do ativo e extrapatrimoniais, ponderados em função dos respetivos riscos 

de crédito, o risco de mercado e o risco operacional. 

 

2. A relação referida no ponto anterior é designada por rácio “Tier 1” ou rácio de 

adequação de fundos próprios de base, e é expressa em percentagem, sendo calculada da 

seguinte forma: 

 

   

                  
     

Onde: 

 

FPB – Valor dos Fundos Próprios de Base, determinado de acordo com o ponto 

seguinte. 

VAPRC – Valor dos ativos ponderados pelo risco de crédito, incluindo os elementos 

extrapatrimoniais, determinados conforme Anexo 1; 

VAPRT – Valor dos ativos ponderados pelo risco de taxa de câmbio, apurados 

conforme Anexo 2; 

VEAPRO – Valor equivalente em ativos ponderados pelo risco operacional, apurado 

conforme Anexo 3. 



 

 

3. Para efeitos do cômputo do rácio “Tier 1”:  

 

a) Os fundos próprios de base integram no seu numerador os elementos previstos no 

artigo 6.º do Aviso nº […] /2016(1) e no denominador os valores dos ativos e 

extrapatrimoniais ponderados em função dos riscos, determinados de acordo com 

os Anexos 1, 2, e 3 do presente Aviso. 

 

4. O rácio “Tier 1” ou rácio de adequação de fundos próprios de base não pode ser 

inferior a 10%. 

 

 

Artigo 4.º  

Incumprimento dos rácios de solvabilidade 

 

Sem prejuízo das medidas que o Banco de Cabo Verde decida tomar no âmbito das suas 

competências, as instituições que, por qualquer motivo, não respeitem as exigências 

preceituadas no presente Aviso, ficam automaticamente impedidas de aumentar o valor 

global dos elementos do ativo e das contas extrapatrimoniais, que, nos termos dos anexos 

ao presente aviso, sejam ponderados com fator diferente de 0%, e devem adotar todos os 

procedimentos adequados à regularização da situação. 

 

Artigo 5.º  

Prazo de reporte da informação 

As instituições devem proceder ao cálculo dos rácios de solvabilidade 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 resultados obtidos. 

 

                                                           
1
 Consultar o projeto de Aviso sobre os fundos próprios. 



 

Artigo 6.º 

Prerrogativa do Banco de Cabo Verde 

1. O Banco de Cabo Verde pode mandar corrigir o cálculo dos rácios 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 7.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 8.º 

Disposição transitória 

 

1. Para os efeitos previstos no presente Aviso e no Aviso n.º […]/2016 em matéria de 

fundos próprios, as instituições devem assegurar, entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de 

dezembro de 2017: 

i. Um rácio de fundos próprios totais de 12%;  

ii. Um rácio “Tier 1” ou de fundos próprios de base de 10% 

 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as instituições têm um prazo de 3 meses 

para se ajustar às exigências do presente Aviso. 

 



 

Artigo 9.º 

Norma revogatória 

 

São revogados os seguintes Avisos: 

a) Aviso n.º 04/2007, de 25 de fevereiro de 2008; e  

b) Aviso n.º 5/2005, de 10 de outubro. 

 

Artigo 10.º  

Entrada em vigor 

 

O presente Aviso entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

Ativos Ponderados pelo Risco de Crédito 

 

Ponderação dos elementos do ativo e extrapatrimoniais das instituições para efeitos do 

cálculo do rácio de solvabilidade. 

 

1. As rubricas do ativo e extrapatrimoniais devem ser ponderadas em função do risco de 

crédito. 

 

2. Assim, o valor de balanço do ativo deve ser multiplicado pelo respetivo coeficiente de 

ponderação, de acordo com a PARTE I deste anexo, exceto quanto: 

 

a) Ao valor dos ativos, para os quais as perdas de imparidade e provisões registadas 

nas demonstrações financeiras sejam inferiores às provisões regulamentares que 

resultem da aplicação do Aviso n.º […] /2016; 

 

b) Ao valor dos créditos e outros valores a receber, classificados como ativos 

financeiros ao justo valor através da conta de resultados, o qual deve excluir os 

respetivos ganhos não realizados; 

 

c) Ao valor dos créditos concedidos e contas a receber, classificados como ativos 

financeiros disponíveis para venda, o qual deve excluir os respetivos ganhos e 

perdas não realizados, que não representem imparidade; 

 

d) Ao valor dos créditos e outros valores a receber que estejam envolvidos em 

relações de cobertura de justo valor, o qual deve excluir os ganhos e perdas 

correspondentes à parte não envolvida em tal relação de cobertura e/ou à parte 

daquela relação considerada ineficaz; 



 

 

e) Ao valor de elementos classificados como disponíveis para venda, o qual deve 

excluir 50% dos ganhos não realizados;  

 

f) Ao valor de propriedades de investimento e de outros ativos fixos tangíveis, o 

qual deve excluir os ganhos e perdas não realizados, que não representem 

imparidade, exceto no que diz respeito a ganhos provenientes de reavaliações 

efetuadas nos termos do diploma legal que as autorize; e 

 

g) Ao valor dos impostos diferidos, o qual deve excluir os montantes de impostos 

diferidos decorrentes dos valores excluídos de acordo com o previsto nas alíneas 

anteriores. 

 

3. Por sua vez, as rubricas extrapatrimoniais, devem ser ponderadas segundo um 

método de cálculo em duas etapas, de acordo com as alíneas a) e b) do nº 6 deste 

anexo. O valor de ponderação das rubricas extrapatrimoniais deve ser líquido das 

provisões registadas nas demonstrações financeiras para estes riscos, ou, se maior, das 

provisões regulamentares que resultem da aplicação do Aviso relativo às provisões e 

Aviso n.º […] /2016.   

 

Parte I 

1. Os coeficientes de ponderação a atribuir aos elementos do ativo devem ser os 

seguintes: 

 

Coeficiente 

de 

ponderação 

Classificação dos elementos do balanço 

 

0% 
1. Caixa e elementos equivalentes  

2. Elementos do ativo representativos de crédito sobre: 



 

a. Administração direta do Estado de Cabo Verde (Governo 

central) 

b. Banco de Cabo Verde 

c. Bancos Centrais de outros países 

d. Bancos Multilaterais de Desenvolvimento 

e. Soberanos e entidades do Sector Público Administrativo com 

rating entre AAA e AA- (S&P e Fitch)  ou entre Aaa e Aa3 

(Moody´s) 

3. Elementos do ativo que gozem de garantia expressa e juridicamente 

vinculativa de: 

a. Administração direta do Estado de Cabo Verde 

b. Banco de Cabo Verde       

c. Bancos Multilaterais de Desenvolvimento 

d. Bancos Centrais de outros países 

e. Soberanos e entidades do Sector Público Administrativo com 

rating entre AAA e AA- (S&P e Fitch)  ou entre Aaa e Aa3 

(Moody´s) 

4. Elementos do ativo totalmente cobertos por garantia prudentemente 

avaliadas, constituídas por: 

a. Títulos emitidos pelo Governo Central; 

b. Títulos emitidos pelo Banco de Cabo Verde; 

c. Soberanos e entidades do Sector Público Administrativo com 

rating entre AAA e AA- (S&P e Fitch) ou entre Aaa e Aa3 

(Moody´s); 

5. Créditos à própria instituição 

 

20% 

1. Elementos do ativo representativos de crédito sobre: 

a.  Setor Público Administrativo, empresas públicas e autarquias 

locais sem garantia expressa do Governo de Cabo Verde;  



 

b.  Instituições crédito sedeadas em Cabo Verde; 

c.  Soberanos com rating entre A+ e A- (S&P e Fitch) ou entre A1 

e A3 (Moody´s); 

d.  Instituições financeiras com rating entre AAA e AA- (S&P e 

Fitch) ou entre Aa1 e Aa3 (Moody´s); 

e.  Empresas não financeiras com rating entre AAA e AA- (S&P e 

Fitch) ou entre Aa1 e Aa3 (Moody´s);     

2. Elementos do ativo que gozem de garantia expressa e juridicamente 

vinculativa de: 

a.  Setor Público Administrativo, empresas públicas e autarquias 

locais sem garantia expressa do Governo de Cabo Verde; 

b.  Instituições de crédito sedeadas em Cabo Verde; 

c.  Soberanos com rating entre A+ e A- (S&P e Fitch) ou entre A1 

e A3 (Moody´s); 

d.  Instituições financeiras com rating entre AAA e AA- (S&P e 

Fitch) ou entre Aa1 e Aa3 (Moody´s); 

e.  Empresas não financeiras com rating entre AAA e AA- (S&P e 

Fitch) ou entre Aa1 e Aa3 (Moody´s); 

f.  Fundos de garantia de créditos.      

3. Elementos do ativo totalmente cobertos por garantia prudentemente 

avaliadas, constituídas por: 

a.  Sector Público Administrativo, empresas públicas e autarquias 

locais; 

b.  Instituições de crédito sedeadas em Cabo Verde; 

c.  Soberanos e entidades do Sector Público Administrativo com 

rating entre A+ e A- (S&P e Fitch) ou entre A1 e A3 (Moody´s); 

d.  Instituições financeiras com rating entre AAA e AA- (S&P e 

Fitch)  ou entre Aa1 e Aa3 (Moody´s); 

e.  Empresas não financeiras com rating entre AAA e AA- (S&P e 



 

Fitch)  ou entre Aa1 e Aa3 (Moody´s); 

f.  Fundos de garantia de créditos.     

4. Valores em processo de cobrança.    

 

35% 

1. Empréstimos a Particulares - Habitação, de montante até 5 milhões de 

escudos; 

2. Empréstimos a empresas não financeiras, de montante até 10 milhões 

de escudos, com garantias hipotecárias. 

  

40% 
Empréstimos a Particulares - Habitação, de montante superior a 5 milhões 

de escudos, mas inferior a 10 milhões de escudos. 

       

50% 

1. Empréstimos a Particulares - Habitação, de montante superior a 10 

milhões de escudos; 

2. Empréstimos a empresas não financeiras em Cabo Verde, de 

montantes superior a 10 milhões de escudos, mas inferior a 35 

milhões de escudos, com garantias hipotecárias; 

3. Créditos vencidos, superiores a 90 dias, com nível de imparidades 

constituídas superior a 50% do montante do crédito em dívida;  

4. Créditos a soberanos, entidades do Setor Público Administrativo e 

autarquias locais, com rating entre BBB+ e BBB- (S&P e Fitch) ou 

entre Baa1 e Baa3 (Moody´s); 

5. Créditos a instituições financeiras, com rating entre A+ e A- (S&P e 

Fitch)  ou entre A1 e A3 (Moody´s); 

6. Créditos a empresas não Financeiras, com rating entre A+ e A- (S&P 

e Fitch) ou entre A1 e A3 (Moody´s).     

  

 

70% Empréstimos a empresas não financeiras, com garantias hipotecárias, de 



 

montante até 50 milhões de escudos.    

 

75% 
Empréstimos a empresas não financeiras, de montante superior a 35 milhões 

de escudos, com garantias hipotecárias.     

 

85% 

Empréstimos a empresas não financeiras, com garantias hipotecárias, de 

montantes superior a 50 milhões de escudos, mas igual ou inferior a 100 

milhões de escudos.       

 

100% 

1. Empréstimos a particulares em Cabo Verde - para consumo de bens 

duradouros e outros; 

2. Empréstimos a empresas não financeiras, com garantias hipotecárias, 

de montantes superior a 100 milhões de escudos; 

3. Empréstimos a empresas não financeiras, com outras garantias (não 

hipotecárias), independentemente dos montantes; 

4.  Crédito vencido superior a 90 dias, com nível de imparidades 

reconhecidas entre 20% e 50% do montante do crédito em dívida; 

5.  Participações e imóveis não de uso (ações, obrigações e participações 

financeiras e bens dados em dação de pagamentos); 

6.  Ativo imobilizado, incluindo imóveis, edifícios, equipamentos e 

outros ativos fixos, exceto aqueles que sejam deduzidos diretamente 

dos fundos próprios; 

7. Todos os demais ativos, exceto aqueles deduzidos diretamente dos 

fundos próprios; 

8. Crédito a soberanos com rating entre BB+ e B- (S&P e Fitch) ou entre 

Ba1 e B3 (Moody´s); 

9.  Créditos a instituições financeiras com rating entre BBB+ e BB- (S&P e 

Fitch) ou entre Baa1 e B3 (Moody´s); 

10.  Créditos a empresas não financeiras com rating entre BBB+ e BB- 



 

(S&P e Fitch) ou entre Baa1 e Ba3 (Moody´s); 

11.  Créditos a soberanos, empresas financeiras e empresas não 

financeiras, sem rating atribuído.  

 

120% 

Créditos vencidos superior a 90 dias, com nível de imparidades 

reconhecidas inferior a 20% do montante do crédito em dívida.  

   

 

150% 

1. Créditos a soberanos com rating igual ou inferior a CCC+ ( (S&P) ou 

igual a CCC (Fitch) ou igual ou inferior a Caa1 (Moody´s); 

2. Créditos a instituições financeiras, com rating igual ou inferior a 

CCC+ (S&P9 ou igual a CCC (Fitch) ou igual ou inferior a Caa1 

(Moody´s); 

3. Créditos a empresas não financeiras, com rating igual ou inferior a 

B+ (S&P e Fitch) ou igual ou inferior a B1 (Moody´s).   

  

 

2. As contas de proveitos a receber devem ser sujeitas ao coeficiente de ponderação 

aplicado à operação ativa que está na sua origem.  

 

3. Quanto às rubricas extrapatrimoniais, os procedimentos a adotar devem ser os 

seguintes: 

 

a) O valor ponderado das operações extrapatrimoniais, com exceção das relacionadas 

com riscos relativos a taxas de juro e a taxas de câmbio, deve ser apurado através de 

um cálculo em duas etapas. 

 

I. Inicialmente, deve proceder-se à classificação de acordo com o risco inerente 

a cada uma das operações conforme o estabelecido na PARTE II deste anexo. 

Com base nessa classificação, as operações de risco elevado devem ser 



 

consideradas pelo seu valor total; as de risco médio por 50% do seu valor; as 

de risco médio/baixo, por 20% do seu valor; as de risco baixo por 0% do seu 

valor. 

 

II. Seguidamente, os valores obtidos após a aplicação do método atrás descrito 

devem ser multiplicados pelos coeficientes de ponderação atribuídos às 

contrapartes respetivas, de acordo com o previsto no número 1 da PARTE I, 

exceto quando se trate de operações de compra de ativos a prazo fixo e de 

venda de ativos com opção de recompra, em que o coeficiente de ponderação 

a aplicar deve ser o do ativo em causa, e não o da contraparte na transação. 

 

b) O valor ponderado das operações extrapatrimoniais relacionadas com riscos 

relativos a taxas de juro e a taxas de câmbio deve ser, igualmente, efetuado em duas 

etapas. 

 

I. Na primeira etapa, o montante teórico de cada contrato deve ser 

multiplicado pelas seguintes percentagens: 

 

 

 

II. Na segunda etapa, o valor obtido, após a aplicação daquelas percentagens, 

deve ser multiplicado pelo coeficiente de ponderação atribuído à contraparte 

respetiva nos termos do número 1 da PARTE I, com exceção do coeficiente 

de ponderação de 100% aí previsto, que deve ser substituído por um 

coeficiente de ponderação de 50%. 



 

 

c) Sempre que os elementos extrapatrimoniais beneficiem de garantias expressas e 

validamente formalizadas, os coeficientes a utilizar na segunda etapa do cálculo, 

nos termos das alíneas a) e b) do nº 3, devem ser os da entidade garante e não os da 

entidade garantida, caso aqueles sejam inferiores a estes últimos. 

 

Se esses elementos extrapatrimoniais gozarem de total garantia, prudentemente 

avaliada, constituída por títulos emitidos pela Administração Direta do Estado, pelo 

Banco de Cabo Verde, por Bancos Multilaterais de Desenvolvimento ou, ainda, por 

depósitos junto da própria instituição, o coeficiente de ponderação a aplicar, nesta 

segunda etapa, deve ser de 0%.  

 

4. Se a garantia for constituída por títulos emitidos pela Administração Indireta e 

Autónoma do Estado, ou por depósitos constituídos junto de outras instituições de 

crédito, a ponderação a atribuir, igualmente nesta segunda fase, deve ser de 20%. 

 

5. Quando os elementos do ativo ou extrapatrimoniais gozarem, parcialmente, de uma 

garantia que permita a atribuição de uma ponderação mais baixa, esta ponderação só 

deve ser aplicada à parte garantida. 

 

6. Para efeitos do presente anexo, entende-se por: 

 

a) Bancos Multilaterais de Desenvolvimento: 

O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), a 

Sociedade Financeira Internacional, o Banco Europeu de Investimento, O Banco 

Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Africano de 

Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, o Banco 

Nórdico de Investimento, o Banco de Desenvolvimento das Caraíbas e outros Bancos 

que a eles o Banco de Cabo Verde expressamente considere equiparados. 



 

 

b) Garantias especiais: 

Garantias muito líquidas, representadas por depósitos a prazo, junto da própria 

instituição, de montante igual ou superior ao equivalente a 1 ano de encargos do 

empréstimo (amortização de capital, juros e outros encargos) ou por outra 

equiparáveis, ou ainda por garantias prestadas por Sociedades de Garantia Mútua.  

 

Parte II 

Classificação dos elementos extrapatrimoniais quanto aos tipos de Risco. 

 

Risco elevado: 

 Garantias com a natureza de substitutos de crédito; 

 Aceites; 

 Endossos de títulos de que não conste a assinatura de outra instituição de crédito; 

 Transacções com recurso; 

 Cartas de crédito irrevogáveis stand-by, com a natureza de substitutos de crédito; 

 Compra de ativos a prazo fixo; 

 Parcela por realizar de ações e de outros valores parcialmente realizados. 

 

Risco médio: 

 Créditos documentários, emitidos e confirmados, exceto os de risco médio/baixo; 

 Garantias que não tenham a natureza de substitutos de crédito, designadamente as 

de boa execução de contratos e as aduaneiras e fiscais; 

 Cartas de crédito irrevogáveis stand-by, que não tenham a natureza de substitutos 

de crédito; 

 Linhas de crédito não utilizadas, (acordos de concessão de empréstimos, de compra 

de títulos, de concessão de garantias e de aceites e outros), com prazo de 

vencimento inicial superior a um ano. 

 

Risco médio/baixo: 



 

 Créditos documentários em relação aos quais os documentos de embarque sirvam 

de garantia; 

 Linhas de crédito não utilizadas, (acordos de concessão de empréstimos, de compra 

de títulos, de concessão de garantias e de aceites e outros), com prazo de 

vencimento inicial igual ou inferior a um ano e que não possam ser 

incondicionalmente anuladas em qualquer momento e sem pré-aviso ou que não 

prevejam uma anulação automática devido à deterioração da situação creditícia do 

mutuário; 

 Outras transacções de liquidação potencial automática. 

 

Risco baixo: 

 Linhas de crédito não utilizadas (acordos de concessão de empréstimos, de compra 

de títulos, de concessão de garantias e de aceites e outros), com prazo de 

vencimento inicial inferior ou igual a um ano e que possam ser válida e incon-

dicionalmente anuladas em qualquer momento e sem pré-aviso. 

 

 

  



 

ANEXO 2 

Activos Ponderados pelo Risco de Mercado 

 

1. O risco de mercado é definido como o risco de perda nas contas patrimoniais e 

extrapatrimoniais em decorrência de uma variação nos preços de mercado, como os 

instrumentos relativos a riscos de taxas de câmbio em todos os elementos patrimoniais 

e extrapatrimoniais e os instrumentos relativos a riscos de taxas de juros que compõem 

a carteira de negociação das instituições.  

 

2. O risco de mercado relativo às taxas de câmbio é aquele que afeta atualmente as 

instituições autorizadas a funcionar em conformidade com a Lei de Bases do Sistema 

Financeiro, aprovada pela Lei n.º 61/VIII/2014, de 23 de abril e pela Lei das 

Atividades e das Instituições Financeiras, aprovada pela Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 de 

abril.  

 

3. O risco de mercado relativo a taxas de câmbio deve ser calculado sobre a posição 

global em divisas da instituição, determinada da forma prevista no Aviso do Banco de 

Cabo Verde relativo a operações e risco cambiais, e respetivas instruções técnicas. 

 

4. Considerando o acordo juridicamente vinculativo que estabelece a paridade do escudo 

cabo-verdiano com o euro, a posição em euros não será computada para o efeito do 

cálculo do total das posições abertas longas e curtas. 

 

5. Ao valor da posição global em divisas, que corresponde ao maior valor absoluto do 

total das posições abertas líquidas longas e curtas, a instituição deve adicionar o valor 

dos ativos mantidos em ouro. 

 



 

6. O valor dos fundos próprios mínimos exigidos para o risco de mercado relativo a 

taxas de câmbio é de 12% da posição global em divisas, apurada na forma do ponto 

anterior. 

 

7. Assim, o valor apurado dos fundos próprios mínimos para a cobertura do risco 

cambial, calculado na forma do ponto anterior, é multiplicado por 100/10 para se 

encontrar o VAPRTC – Valor dos Ativos Ponderados pelo Risco de Taxa de Câmbio 

que compõe o denominador do Rácio de Solvabilidade. 

 

8. Salvo o disposto no número seguinte, os demais riscos de mercado, como o de taxa de 

juros e o de ações em carteiras de títulos para negociação, ou o de outros metais 

preciosos e demais mercadorias, e o de derivados na forma de opções, não se aplicam 

às instituições de crédito. 

 

9. Todavia, o Banco de Cabo Verde tem o direito de exigir, das instituições de crédito, a 

afetação de fundos próprios para a cobertura dos riscos mencionados no número 

anterior, se assim considerar necessário, tendo em conta as posições específicas de 

risco de mercado de cada instituição. 

 

 

  



 

ANEXO 3 

Activos Ponderados pelo Risco Operacional 

 

1. O risco operacional é o risco de perda em decorrência da inadequação ou de falhas dos 

processos internos, das pessoas ou dos sistemas, ou em consequência de eventos 

externos, incluindo os riscos jurídicos. 

 

2. As instituições autorizadas a funcionar em Cabo Verde nos termos da Lei de Bases do 

Sistema Financeiro, aprovada pela Lei n.º 61/VIII/2014, de 23 de abril, e pela Lei das 

Atividades e das Instituições Financeiras, aprovada pela Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 

abril encontram-se sujeitas a esse risco e, por essa razão, devem contar com fundos 

próprios para a cobertura do risco operacional. 

 

3. O valor dos fundos próprios para a cobertura do risco operacional é calculado da 

seguinte forma: 

 

FPop = [Σ(PB1 a 3 x 0,15)] / n, em que: 

 

FPop = Fundos Próprios necessários para a cobertura do risco operacional 

PB1 a 3 = Produto bancário, se positivo, dos três últimos exercícios. 

n = Número de exercícios em que o produto bancário foi positivo. 

 

4. O produto bancário é a soma da margem financeira (proveitos líquidos de juros e de 

rendimentos de títulos) e da margem complementar (proveitos líquidos não de juros, 

ou seja, comissões líquidas, proveitos líquidos das operações financeiras e outros 

proveitos bancários líquidos), antes de deduzir as perdas de imparidade, provisões e 

as despesas operacionais. 

 

5. O valor de capital necessário para o risco operacional, calculado na forma acima, é 

multiplicado por 100/10 para se encontrar o VAPRO – Valor em ativos ponderados 



 

pelo risco operacional que também compõe o denominador dos rácios de 

solvabilidade mencionados nos artigos 2º e 3º deste Aviso. 


