
 

 
O Governador 

 

Avenida Amílcar Cabral  Caixa Postal 101  Telefone (+238) 2607000  Fax (+238) 2614447  Praia – Cabo Verde 
www.bcv.cv 

Mod.Not.02      

 

 

 

Banco de Cabo Verde 

Aviso nº 3/2016, de 3 de Fevereiro 

 

Valor mínimo de comissões 

 

Considerando que o artigo 2.º, alínea c) do Decreto-Legislativo n.º 01/2000, de 31 de 

Janeiro determina, enquanto atribuição do Banco de Cabo Verde, regulamentar, fiscalizar 

e supervisionar a atividade seguradora e resseguradora, assim como as atividades a estas 

conexas ou complementares; 

 

Tendo em conta que o Decreto-lei n.º 101-P/90, de 23 de Novembro e a Norma 

Regulamentar n.º 6/92, de 13 de Julho foram revogados pelo Decreto-lei n.º 25/2010, de 2 

de Agosto, que aprovou o Novo Regime Jurídico da Mediação de Seguros, havendo, 

desde então, um vazio regulamentar no que tange ao valor mínimo de comissões exigidas 

aos mediadores de seguros, pessoas singulares e coletivas, para que não lhes seja 

cancelada a respetiva inscrição; 

 

Torna-se premente a regulamentação da presente matéria. 

 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 10.º, número 1, do Decreto-lei n.º 25/2010, de 2 

Agosto, o Banco de Cabo Verde determina o seguinte: 

 

Artigo 1º 

Objeto 

 

O presente Aviso estabelece os valores mínimos das comissões exigidas aos mediadores 

de seguros, pessoas singulares e coletivas, para que não lhes seja cancelada a respetiva 

inscrição. 

 

Artigo 2.º 

Valor mínimo de comissões 

 

Todo o mediador, sob pena de lhe ser cancelada a inscrição, tem de atingir, em dois anos 

consecutivos um valor mínimo de comissões de ECV 50.000,00 (cinquenta mil escudos) 



 

 
O Governador 

 

Avenida Amílcar Cabral  Caixa Postal 101  Telefone (+238) 2607000  Fax (+238) 2614447  Praia – Cabo Verde 
www.bcv.cv 

Mod.Not.02      

 

 

para agentes pessoas singulares, ECV 500.000,00 (quinhentos mil escudos) para agentes 

pessoas coletivas (quinhentos mil escudos) e de ECV 1.000.000,00 (um milhão de 

escudos) para corretoras. 

 

Artigo 3º 

Entrada em vigor 

 

O presente Aviso entra em vigor no dia seguinte da sua publicação.  

 

O Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 22 dias do mês de 

Janeiro de 2016. 

 

 

O Governador 

 

 

João António Pinto Serra 


