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P A R T E  H
BANCO DE CABO VERDE

––––––
Gabinete do Governador

Aviso nº 6/2018

Dever de Informação das Operações com o Exterior  
e das Operações Cambiais 

O Decreto-Legislativo n.º 3/2018, de 22 de junho, veio alterar os 
regimes jurídicos das operações cambiais e operações económicas e 
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operações sobre o ouro no território nacional e a contratação e liquidação 
de operações correntes e de capitais com o exterior», antes regulados 
pelos Decretos-Leis n.ºs 25 e 26/98, respetivamente, ambos de 29 de 
junho, com as alterações que lhes foram introduzidas, o primeiro, pelo 
Decreto-Lei n.º 67/99, de 2 de novembro, e o último, pelos Decretos-Leis 
n.ºs 68/99, de 2 de novembro, e 13/2001, de 21 de março, fundindo-os 
num só diploma e revogando-os em consequência.1

O novo diploma, além de decretar a plena liberalização de todas as 
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movimentos de capitais, desenvolve-se em torno de duas noções básicas, 
a saber: ��
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as operações cambiais, sendo o elemento caracterizador da noção de 
operações cambiais o tipo de moeda utilizado nas transações. Impõe-se, 
assim, a necessidade de adequar os avisos e instruções atualmente em 
vigor aos seus respetivos termos e exigências, designadamente quanto 
aos deveres de informação e conservação dos elementos de natureza 
estatística, previstos no seu artigo 26º.
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com o exterior e das operações cambiais, deixam de fazer sentido a 
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Verde, bem como a autorização especial e prévia, a que, anteriormente, 
estavam sujeitas determinadas operações, o que implica a revogação 
dos avisos n.ºs 3 e 4/98, de 21 de dezembro (sobre as condições de 
abertura e movimentação de contas estrangeiras e de contas nacionais 
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prévia do Banco de Cabo Verde, respetivamente), o aviso n.º 15/99, de 
16 de agosto, e o aviso n.º 1/2007, de 10 de setembro (sobre importação, 
exportação e reexportação de notas e moedas estrangeiras e nacionais, 
por viajantes e operações sobre ouro, respetivamente).

Não obstante a extensão da liberalização decretada pelo novo regime, o 
diploma conservou, todavia, o dever de informação de natureza estatística 
e o dever de conservação dos seus respetivos elementos, que importam 
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de Cabo Verde enquanto autoridade monetária do país.
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aprovada pela Lei n.º 10/VI/2002, de 15 de julho, e os artigos 25.º e 26.º 
do Decreto-Legislativo n.º 3/2018, de 22 de junho, conjugados com as 
disposições da alínea �� do artigo 4.º, n.º 2 do artigo 9.º e artigo 29.º, 
todos da Lei n.º 35/VII/2009, de 2 de março, que estabelece os princípios 
e normas por que rege o Sistema Estatístico Nacional, o Banco de Cabo 
Verde determina o seguinte:

Artigo 1.º
Operações cambiais

1. Para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Legislativo n.º 3/2018, 
de 22 de janeiro, consideram-se operações cambiais:

�)  A compra e venda de moeda estrangeira, que abrange as 
seguintes operações: 

i. Compra e venda à vista de moeda estrangeira contra moeda 
com curso legal em Cabo Verde ou de moeda estrangeira 
contra moeda estrangeira;

ii. Compra e venda a prazo de moeda estrangeira contra moeda 
com curso legal em Cabo Verde ou de moeda estrangeira 
contra moeda estrangeira;

iii.  Contratação de ����	
de moedas;
iv.  Compra e venda de opções cambiais, de futuros cambiais 

e de outros derivados cambiais;
v.  Compra e venda de notas ou moedas metálicas estrangeiras 

ou de cheques de viagem.
�) As transferências de ou para exterior para a liquidação de 
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exterior através de instrumentos de pagamentos eletrónicos.

1Revogou o artigo 12.º e viabilizou a adesão de Cabo Verde ao artigo VIII do 
Fundo Monetário Internacional.

2. São equiparadas a operações cambiais:
�� A abertura e a movimentação de contas em território nacional, 

registadas nas instituições autorizadas, em nome de não 
residentes, em registo organizado para o efeito;

�� A abertura e movimentação de contas em território nacional, 
registadas nas instituições autorizadas, em nome de 
residentes, expressas em moeda estrangeira, bem como 
em unidades de conta utilizadas em pagamentos ou 
compensações internacionais, em registos organizados 
para o efeito;

��  A abertura e movimentação, no estrangeiro, de contas de 
residentes; 

�� As operações entre residentes, expressas e liquidáveis em 
unidades de conta utilizadas em pagamentos ou compensações 
internacionais, bem como em moeda com curso legal em 
país estrangeiro.

Artigo 2.º
Operações económicas e financeiras com o exterior
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os atos e negócios de cuja execução resultem ou possam resultar 
recebimentos ou pagamentos entre residentes e não residentes ou 
transferências de ou para o exterior.

Artigo 3.º
Entidades abrangidas 

1. Para efeitos do artigo 26.º do Decreto-Legislativo n.º 3/2018, de 
22 de junho, encontram-se abrangidas pelo presente Aviso todas as 
pessoas coletivas residentes em Cabo Verde, ou que nela exerçam a 
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o exterior ou que realizem operações cambiais. 

2. Ficam também abrangidas pelo presente Aviso as entidades do 
sector público que efetuem e ou registem operações económicas ou 
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de 22 de junho. 

Artigo 4.º
Informações a reportar 

1.  Para efeitos de natureza estatística são objeto de reporte ao Banco 
de Cabo Verde, em conformidade com o Aviso n.º 7/2018, a informação 
detalhada sobre as seguintes transações: 

�� As importações e exportações de mercadorias e ouro não 
monetário; 

�� As importações e exportações de serviços de transformação 
de mercadorias, de manutenção de equipamentos, de 
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propriedade intelectual, de comunicação, de construção 
e de serviços técnicos diversos; 

�� A remuneração de empregados residentes por entidades não 
residentes e de empregados não residentes por entidades 
residentes, bem como a remuneração de investimentos 
realizados no país por entidades não residentes e de 
investimentos de residentes em Cabo Verde no exterior;

�� As transferências correntes e de capitais externas de e ao 
Governo;

�� As transferências externas correntes e de capitais de e às famílias 
residentes, entre as quais remessas dos migrantes, e às 
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não produzidos de e por residentes;

g) O perdão de dívidas contratadas com exterior ou de empréstimos 
concedidos a entidades não residentes;

�)  A aquisição e alienação de ações e outras participações de 
capital por investidores no país e por residentes com 
investimentos no exterior;

�� A aquisição e alienação de títulos de participação de dívida 
por investidores não residentes no país e por residentes 
com investimentos no exterior;

�� A movimentação de contas abertas no exterior por residentes 
e de contas de não residentes abertas nas instituições 
bancárias residentes;

k) A contratação de empréstimos, de créditos comerciais e avanços 
por residentes no exterior e por não residentes junto a 
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por residentes e por não residentes no país;

m) A compra e venda de moeda estrangeira e cheques de viagem 
nos balcões por residentes e não residentes.
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devem reportar nos termos das Instruções Técnicas n.º 184/2015, de 30 de 
setembro, e n.º 186/2015, de 22 de dezembro, as seguintes informações:  

�) No caso da transferência rápida de dinheiro do país para o 
estrangeiro:
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ii. Montante transferido (valor e contravalor);
iii. Motivo da transferência;
iv. Moeda utilizada na transferência;
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da transferência.
�)  No caso de qualquer operação cambial realizada pelo residente 

que não seja transferência rápida de dinheiro:
i. Identificação do cliente ordenador (nome, denominação 

	������
��������
�
�^����
��
������������
�	���[�
��@
Y�����������
��
�������
�������]���
Z�����
�����������


social e endereço);
iii. Montante da operação (contravalor em escudo);
iv. Moeda da operação (valor em moeda estrangeira);
v. Motivo da operação.

�� No caso de qualquer operação cambial realizada por não 
residente que não seja transferência rápida de dinheiro, 
conforme prevista:

i. Identificação do cliente ordenador (nome, denominação 
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iii. Montante da operação (contravalor em escudo);
iv. Moeda da operação (valor em moeda estrangeira);
v. Motivo da operação.

3. Considera-se, para efeitos deste Aviso, transferências rápidas 
de dinheiros as efetuadas através de plataformas eletrónicas de 
transferências de dinheiro, cujo valor não ultrapasse os 300 mil escudos 
por pessoa, por dia.

4. As entidades do sector público e as demais pessoas coletivas 
abrangidas por este Aviso, que não sejam bancos, devem reportar as 
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e as operações cambiais nos termos dos formatos acordados com o 
Banco de Cabo Verde. 
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com o exterior e demais operações cambiais em nome próprio devem, 
igualmente, reportar as mesmas nos termos dos formatos acordados 
com o Banco de Cabo Verde.

Artigo 5.º
Elementos de Informação

As entidades abrangidas por este Aviso devem obter todos os elementos 
de informação relativos às operações sujeitas a reporte e conservá-los 
nos termos do artigo 8.º do presente Aviso. 

Artigo 6.º 
Frequência e prazo de reporte da informação ao Banco  

de Cabo Verde

1. Os bancos devem reportar as informações referidas no artigo 4.º 
quinzenalmente. 

2. As entidades do sector público que efetuem e ou registem operações 
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referidas no artigo 4.º mensalmente, até cinco dias úteis após o fecho 
do mês de referência. 
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demais pessoas coletivas devem remeter as informações referidas no 
artigo 4.º trimestralmente, até quinze dias após o término do trimestre 
de referência. 

Artigo 7.º
Forma de envio da informação estatística

1. As informações estatísticas requeridas neste Aviso devem ser 
enviadas para o Banco de Cabo Verde, através do endereço de correio 
eletrónico balanca@bcv.cv ou por via do sistema instituído.

2. Os bancos e as demais pessoas coletivas devem reportar nos 
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constantes do “Manual de Reportantes para as Estatísticas do Sector 
Externo”, disponibilizado no sítio da internet do Banco de Cabo Verde. 

Artigo 8.º
Conservação

As entidades previstas no artigo anterior devem conservar os 
elementos de informação relativos às operações em que intervenham 
pelo prazo de cinco anos a contar da sua realização, sem prejuízo de 
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Artigo 9.º 
Apoio informativo

1. As instituições devem dirigir-se ao Departamento de Estudos 
Económicos e Estatísticas do Banco de Cabo Verde para eventuais 
pedidos de informação ou esclarecimento relacionados com a aplicação 
deste Aviso.

2. Os pedidos podem ser direcionados para o endereço eletrónico 
balanca@bcv.cv.

Artigo 10.º
Sanções

A violação das disposições relativas aos deveres a que reportam os 
números anteriores é punível com coimas e sanções acessórias, nos termos 
do artigo 37.º e seguintes do Decreto-Legislativo n.º 3/2018, de 22 de 
junho, e nos termos do artigo 37.º da Lei n.º 35/VII/2009, de 2 de março.

Artigo 11.º
Revogação

Ficam revogados os Avisos n.ºs 3 e 4/98, de 21 de dezembro, o Aviso 
n.º 15/99, de 16 de agosto, o Aviso n.º 1/2007, de 10 de setembro, e a 
Instrução Técnica n.º 66/1998, de 3 de novembro.

Artigo 12.º
Entrada em vigor

O presente aviso produz efeitos a partir da data de entrada em vigor 
do Decreto-Legislativo n.º 3/2018, de 22 de junho.

Gabinete do Governador e dos Conselhos do Banco de Cabo Verde, 
na Praia, aos 13 de agosto de 2018. – O Governador, João António 
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Aviso nº 7/2018

Lista das Operações Económicas e Financeiras  
com o Exterior 

O Decreto-Legislativo n.º 3/2018, de 22 de junho, veio alterar os 
regimes jurídicos das operações cambiais e operações económicas e 
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operações sobre o ouro no território nacional e a contratação e liquidação 
de operações correntes e de capitais com o exterior», antes regulados 
pelos Decretos-Leis n.ºs 25 e 26/98, respetivamente, ambos de 29 de 
junho, com as alterações que lhes foram introduzidas, o primeiro, pelo 
Decreto-Lei n.º 67/99, de 2 de novembro, e o último, pelos Decretos-Leis 
n.ºs 68/99, de 2 de novembro, e 13/2001, de 21 de março, fundindo-os 
num só diploma e revogando-os em consequência.2

 O novo diploma, além de decretar a plena liberalização de todas as 
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os movimentos de capitais, desenvolve-se, em torno de duas noções 
básicas, a saber: ��
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e, �� as operações cambiais; matérias, até esta, reguladas pelos dois 
mencionados diplomas, entretanto, ora revogados. Impõe-se, assim, a 
sua adequação aos seus respetivos termos e exigências, designadamente, 
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com o exterior, a que se refere o n.º 2 do artigo 5.º.

Assim, no uso das competências que lhe conferem os artigos 23.º e 
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julho, e o n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Legislativo n.º 3/2018, de 22 de 
junho, o Banco de Cabo Verde faz publicar, anexo ao presente aviso, 
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publicada sob anexos I (operações de invisíveis correntes) e II (operações 
de capitais) do Decreto-Lei n.º 26/98, de 29 de junho.

O presente aviso produz efeitos a partir da data de entrada em vigor 
do Decreto-Legislativo n.º 3/2018, de 22 de junho.

Gabinete do Governador e dos Conselhos do Banco de Cabo Verde, na 
Praia, aos 13 de agosto de 2018. – O Governador, ����
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ANEXO 
2Revogou o artigo 12.º e viabilizou a adesão de Cabo Verde ao artigo VIII do 
Fundo Monetário Internacional.
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