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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.

������������������������������������������������������������������������
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:

������������	
�����������������!"
ii. Montante transferido (valor e contravalor);
iii. Motivo da transferência;
iv. Moeda utilizada na transferência;
���#�$����������%�����������������������������������������&����

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 

�����'�������	�����*�����������������	
������!"
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�������������������&���������'���������	
��

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 
�����'�������	�����*�����������������	
����������+������!"

�������������	
������������&������������������	�!"
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 
��7����	9�������������+���	9�������<����������������������������������
e as operações cambiais nos termos dos formatos acordados com o 
Banco de Cabo Verde. 

=��������������������7�������+���	9�������<�������������������
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 
����<�������������������������������������������+�����������7����	9���
referidas no artigo 4.º mensalmente, até cinco dias úteis após o fecho 
do mês de referência. 

>����������������������������������������������������������������
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 
�����������*�������������'��������������������+������	9������������
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 
+��������+���������������+������

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 
��	
�������

––––––
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 
�������������������������'����������J����«a regularização da realização 
����+���	9�����������'��������$��������������������������'���������	
�����
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 
���	9�������<���������������������������������'��������������+����
os movimentos de capitais, desenvolve-se, em torno de duas noções 
básicas, a saber: �������+���	9�������<���������������������������������"�
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, 
�������K�+�����	
���������������+���	9�������<�������������������
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 
�Q�U��������W�����J�����'��+�������+���W�����U�XYZ[�Z�YY�'����X=����
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, 
������������+���	9�������<���������������������������������'�������
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, ������	
�	�����	
������

ANEXO 
2Revogou o artigo 12.º e viabilizou a adesão de Cabo Verde ao artigo VIII do 
Fundo Monetário Internacional.
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Lista de Operações Económicas e Financeiras com o Exterior  
(n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Legislativo n.º 3/2018, de 22 de junho)

Lista de Operações Económicas e Financeiras com o 
Exterior

Descrição

ENS Compreendem os valores recebidos e pagos pela exportação e importação de bens.
MERCADORIAS \�+����	
�������+����	
������������������������������������������	�����+��+��������������������������

não residentes da economia.
EXPORTAÇÕES LÍQUIDAS DE BENS EM TRÂNSITO Consistem na aquisição de bens por um residente em Cabo Verde, a um não residente, e a sua  subsequente 

venda a outro não residente, sem que os bens entrem efetivamente em Cabo Verde.
OURO NÃO MONETÁRIO Exportação ou importação de ouro que não esteja em poder da autoridade monetária, ou seja que não

pode ser considerado como ativo de reserva ou ouro monetário.
RVIÇOS Compreendem os valores recebidos e pagos pela exportação e importação de serviços.

SERVIÇOS DE MANUFATURAÇÃO/TRANSFORMAÇÃO
Incluem os serviços, prestados por residentes em Cabo Verde, de processamento, montagem, rotulagem e embalagem 
realizados em bens pertencentes a residentes de outra economia. De referir que o serviço não comporta mudança 
de propriedade dos bens.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO Serviços de manutenção e/ou reparação prestados a navios, aviões e bens (máquinas e equipamentos). Correspondem 
a taxas cobradas pela manutenção/reparação, incluindo o valor de todas as peças ou outros materiais substituídos 
no quadro da referida manutenção/reparação.

TRANSPORTE Serviços de transporte de pessoas (passageiros) e bens (cargas), por todos os meios de transporte (marítimo, aéreo 
e outros), e/ou outros serviços de distribuição e auxiliares prestados, relacionados a transportes de pessoas e cargas 
(nomeadamente, excesso de bagagem, entradas por conta de serviços auxiliares como assistência a terceiros, 
comissões de tráfego, ��	���	��, entre outras taxas).

VIAGENS `������������	��������������+��������+������+������k�������������k��������������������X���������+�$����7�������
���������������'�+����������w�+�����������Z��J<���"���������	
�"������*��"�����������y
��������������������J����
as despesas pelo uso de transportes locais, pela acomodação/hospedagem, bem como pela aquisição de bens 
alimentares, de higiene pessoal, etc.

DE NEGÓCIOS Bens ou serviços adquiridos para uso pessoal por viajantes em missão de serviço. Incluem os bens ou serviços 
adquiridos por funcionários de governo (excluindo o pessoal diplomático e funcionários das embaixadas nos países 
��������
������J�����!���+���7������&����������J������������������������������
��������

PESSOAIS Bens ou serviços adquiridos para uso pessoal por viajantes, cujo motivo da viagem não esteja relacionada
com negócios, mas sim férias, encontros desportivos, visitas a familiares e amigos, atividade religiosa, estudos 
e razões de saúde.

POR MOTIVO DE SAÚDE Bens ou serviços adquiridos para uso pessoal por viajantes, cujo principal motivo da viagem esteja relacionada 
com tratamento médico.

POR MOTIVO DE ESTUDO Bens ou serviços adquiridos para uso pessoal por viajantes, cujo principal motivo da viagem esteja
������������������������{������*�����������������������������������������������������k��������7�����������
estudantes no estrangeiro.

OUTROS/TURISMO Bens ou serviços adquiridos para uso pessoal por viajantes, cujo motivo da viagem seja pessoal, mas não esteja 
relacionada com tratamento médico ou estudo.

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

Consistem na execução de projetos/obras de construção por indivíduos/empresas fora do seu país de residência, por 
um curto período de tempo (menos de 1 ano). Compreendem a criação, a renovação, a reparação, ou a ampliação 
����������������������7�����������7$����'���������'�+�����'������J���'�����!�������J�����+��+���	
��������'���
construção em geral, os serviços especializados (tais como pintura, encanamento e demolição) e os trabalhos de 
instalação e montagem relacionados, bem como a gestão de projetos de construção. Incluem, ainda, a aquisição 
de bens e serviços para a execução de obras, na economia onde estão a realizar os trabalhos de construção. Não 
������+�����������	���+���������+�����������������+������
��������������������$�����������������������&���
ser realizada a obra/projeto de construção.

SERVIÇOS DE SEGURO E FUNDOS DE PENSÕES Incluem prémios, indemnizações e comissões de agentes, pagos ou recebidos, por serviços de seguros (de bens e 
de outras classes, por exemplo, de vida), resseguros, fundos de pensões e serviços auxiliares.

SERVIÇOS FINANCEIROS

Contemplam as taxas de serviços de intermediação e outros encargos de agenciamento 
financeiro. Compreendem, por exemplo, as comissões e os direitos relacionados com a 
contratação de diferentes modalidades de empréstimos (cartas de créditos, aceites bancários, 
��|�������������'�����������������������'�������������������������K����+�����!'��������
�����	�������+���	9�������J�������	
�������������������������'�������������	����������<����
���������'���������������J�����������������+���	9����������������������	9�������������'�
�+���	9��������|������������J��'���!'���J����	9�����������������������������}�+�'��+	9���
��7���������������������!'��������������������	9����������������������������������	
�����
ações e obrigações, …). Excluem as transações efetuadas por empresas seguradoras e caixas
de pensões.

USO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Compreende o uso autorizado de ativos intangíveis, mediante acordos de licença 
�
��������������+�������+�'�+���<��+���+�����������������������������+�$����!���
concessão  de  direitos  de  propriedade (por exemplo, patentes, direitos de autor, marcas 
registadas, processos industriais e concessões, etc.).

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, 
INFORMÁTICA E DE INFORMAÇÃO

Incluem serviços de comunicações, assessoria informática e serviços relacionados com o 
processamento de informação e notícias.

OUTROS SERVIÇOS EMPRESARIAIS Serviços prestados que não estão incluídos nas categorias mencionadas anteriormente, 
nomeadamente, os serviços de assistência técnica e de gestão.

SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO

Consistem em serviços associados à investigação básica, investigação aplicada e desenvolvimento 
experimental sobre novos produtos, serviços e processos. Incluem o desenvolvimento de 
sistemas operacionais que representam avanços tecnológicos. Incluem também pesquisa 
comercial relacionada com produtos eletrónicos, produtos farmacêuticos e biotecnológicos.
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Lista de Operações Económicas e Financeiras com o 
Exterior

Descrição

SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA 
DE GESTÃO DE EMPRESAS

Abarcam os serviços de consultoria, representação e documentação de carácter  jurídico.  
����������������	������������������'������������������	�����������������������\������'���
assessoria em matéria de planeamento, organização, plano de negócios, gestão de recursos 
humanos e relações públicas. Incluem, igualmente, os serviços de publicidade, de exposição 
em feiras,  de  pesquisa de  mercado e  de  sondagem de opinião pública.

SERVIÇOS TÉCNICOS, SERVIÇOS 
RELACIONADOS COM O COMÉRCIO E 
OUTROS SERVIÇOS EMPRESARIAIS

Incluem os serviços relacionados com o comércio, serviços de arrendamento e exploração, 
serviços de tratamento de resíduos, serviços de arquitetura e engenharia, entre outros 
serviços técnicos, não incluídos nas outras rubricas.

SERVIÇOS DE COMPRA E VENDA E 
OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS COM O 
COMÉRCIO

Compreendem as comissões sobre transacções de bens e serviços associadas à 
intermediação de �������
�������
��������������, vendas em leilão, etc., a serem pagos 
a comerciantes, correctores de mercadorias, distribuidores, leiloeiros e outros agentes.

SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO 
EXPLORAÇÃO/AFRETAMENTO SEM 
TRIPULAÇÃO (���!"#�$��%�&!$"���)

Compreendem o afretamento, sem pessoal, de navios, aviões, entre outros equipamentos 
de transporte (contentores, equipamentos de perfuração, etc.).

SERVIÇOS ARQUITETURA, ENGENHARIA E 
OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS

Compreendem os gastos com projetos de arquitetura e engenharia de desenvolvimento 
urbano e  rural, entre outros (como por exemplo, projetos para a construção de barragens, 
represas, pontes, portos e aeroportos, bem como para o cultivo agrícola, etc.). Abrange 
quer a conceção, o desenho e o planeamento do projeto , quer os serviços de inspeção e 
de supervisão do mesmo. Esta categoria inclui, igualmente, osserviços de tratamento de 
���$������J�$����'����������������������

SERVIÇOS PESSOAIS CULTURAIS E 
RECREATIVOS

Consistem na prestação de serviços audiovisuais e conexos e serviços pessoais, culturais e 
recreativos. Os serviços audiovisuais e conexos incluem os serviços e direitos relacionados  
��������+����	
����������J�&���'��$����'�+��J���������J����	
���������������������������
serviços pessoais, culturais e recreativos incluem os serviços relacionados com as bibliotecas, 
museus, arquivos e outras atividades culturais, desportivas e recreativas.

BENS E SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS
Compreendem os bens e serviços, não incluídos nas categorias anteriores, adquiridos pelas 
embaixadas, organismos internacionais e bases militares na economia onde se encontram. 
{
������������������	
������������+���+�����������+�$��������
�!�

RENDIMENTO PRIMÁRIO Contempla as rendas primárias efetuadas entre unidades institucionais residentes e não 
residentes de uma economia.

REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS

Corresponde à remuneração total auferida por um trabalhador (indivíduo) em troca de 
serviço temporário (por menos de 1 ano) prestado a uma empresa, quando o indivíduo e a 
empresa são residentes em economias diferentes. Por remuneração entende-se o valor do 
��&����$�����������+��������������������+���������������������������������������&���!'�
recebido pelo trabalhador em troca do trabalho feito por este, durante o período contabilístico. 
Inclui as contribuições para o sistema de segurança social e abrange quer a remuneração em 
dinheiro quer a remuneração em espécie. A remuneração a receber pelo pessoal local (país 
������
�!��������������'����������'��������������������������������������������������+�������
��������������������
�����������!�������������������+�J&��������������������������+��
entidades não residentes.

RENDIMENTO DE INVESTIMENTO
������+���������������������7�������+���+��+�������������������������������	9������������
+������+�	9��������+���'���+<�����'�����!��Z���+�����������	
�����+��������������������k�����
de empréstimos, créditos comerciais, etc.).

RENDIMENTO DE INVESTIMENTO DIRETO (IDE) Inclui renda derivada da posse de capital de investimento direto estrangeiro.
RENDIMENTO DE AÇÕES E OUTRAS 
PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL

Quando a renda deriva da posse de ações e de outras participações de capital em 
empresas de investimento direto estrangeiro.

DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS Constituem rendimentos distribuídos em forma de dividendos aos proprietários de capital.

JUROS DE DÍVIDA ENTRE EMPRESAS 
AFILIADAS

�����������������������������������	
�������+�����������������+�����������������������
as empresas de investimento direto estrangeiro. Inclui o rendimento procedente da posse 
de ações preferenciais que não implica a participação no capital (e não aufere rendimento 
em forma de dividendos.)

RENDIMENTO DE INVESTIMENTO DE 
CARTEIRA

���+����������������������	9��'�����J�	9��'������'�������������������������������������
monetários e derivados, procedentes da posse de capital de investimento de carteira.

RENDIMENTO DE OUTROS 
INVESTIMENTOS

Abrange todos os demais tipos de rendimentos de investimentos incorridos pela detenção 
���������������+�������������������������������J��J�����k�������7�������+�����������������
�����[�����+������������+���	
������������7��������������������k������������������
��
residentes. A débito inclui os juros da dívida externa cabo-verdiana discriminado por 
����������������'����������������k����������+<���������������+���	9�����������������
�
������������������������������������������

OUTROS RENDIMENTOS PRIMÁRIOS

IMPOSTOS (SOBRE PRODUTOS E 
PRODUÇÕES)

Compreendem os impostos sobre bens e serviços e de rendimentos pagos/recebidos por 
transações efetuadas entre residentes e não residentes (sobre produtos e processos de 
produção). Incluem  os impostos sobre valor acrescentado (IVA), as taxas alfandegárias, 
os impostos sobre o rendimento das empresas, os impostos sobre o património (IUP), as 
licenças, etc..

SUBSÍDIOS (SOBRE PRODUTOS E PRODUÇÕES) Compreendem os subsídios aos preços de venda de produtos e à produção de 
determinados bens e serviços.

RENDAS Rendimentos provenientes da alocação de recursos naturais entre residentes e não residentes.
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Lista de Operações Económicas e Financeiras com o 
Exterior

Descrição

RENDIMENTO SECUNDÁRIO
Inclui os registos de compensações de passagem de propriedade de recursos reais ou 
����������'���������������������
������������'����7����������&�����������J��<���'���������
se receba em troca um valor económico equivalente. Afeta diretamente o nível de renda 
disponível e o nível de consumo de bens e serviços.

GOVERNO GERAL
Compreende a transferência corrente em efetivo (dinheiro) ou em bens entre governos de 
diferentes economias ou entre governos e organismos internacionais supranacionais (por 
exemplo, Organização das Nações Unidas, União Europeia, etc.).

IMPOSTOS CORRENTES SOBRE O 
RENDIMENTO

Recebimentos de impostos sobre rendimento e outros de não residentes.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Recebimentos de contribuições para o sistema de segurança social, de trabalhadores não 
residentes (que prestam serviço na economia nacional por menos de 1 ano).

BENEFÍCIOS SOCIAIS #�J���������������7$���������������������������������������J����	�������'���
trabalhadores não residentes.

COOPERAÇÃO CORRENTE INTERNACIONAL Donativos concedidos ao governo (geral), por qualquer doador.
DONATIVOS MONETÁRIOS Donativos em divisas concedidos ao governo geral.
DONATIVOS EM SERVIÇOS Prestação gratuita de serviços diversos (assistência técnica, ações de formação,etc., no 

+�$��������������J����!����J�������J�����\�������������
�����J��������������&����

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
AO GOVERNO GERAL

�������������������������7��%����������������������'����������w���+����������������
património, multas e sanções), direitos de matrícula de meios de transporte, direitos de 
exploração de pesca e caça, quotas a organismos internacionais e outras transferências 
de natureza similar.

TRANSFERÊNCIAS PRIVADAS

REMESSAS DE MIGRANTES
Transferências correntes realizadas por emigrantes (pessoas naturais ou vinculadas à 
economia declarante por laços familiares, mas que trabalham há mais de 1 ano numa 
outra economia, sendo por isso considerada não residente na economia declarante).

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Pagamento de contribuições de residentes para o sistema de segurança social de uma 
outra economia, onde se encontram a prestar serviço temporário (por menos de 1 ano).

BENEFÍCIOS SOCIAIS
��������������������7$���������������������������������������J����	�������'��������|�������
residentes. Inclui recebimentos de pensões (enquadrado no regime de segurança social) em 
meios monetários ou em bens.

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PRIVADAS 
CORRENTES

Incluem as restantes transferências privadas correntes, tais como: prémios (menos os 
encargos  por serviços e indemnizações de seguros e resseguros, excepto os de vida), prendas, 
dotes, heranças, bilhetes  e prémios de lotaria, contribuições gratuitas em alimentos, 
���+��'����������������������������������������������������������������������|�����

CONTA CAPITAL ��������������7��%�����������+��������������	
���Z��������	
�������������
�������������
não produzidos (ativos intangíveis) entre residentes e não residentes.

AQUISIÇÕES BRUTAS (pagamento) / 
ALIENAÇÕES (recebimento) DE ATIVOS NÃO 
FINANCEIROS NÃO PRODUZIDOS

Compreendem os valores de contratos de licenças e/ou arrendamento de ativos não 
������������
��+����������������������������������'��������������������������J$�����

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL ��������7��%�����������+������+�������+����J������+��+����������������������������
7����������������K�������	
�����������������������������������+���
������$������+���
parte do credor.

PERDÃO DE DÍVIDA PÚBLICA Compreende os casos em que uma entidade credora de uma economia acorda, 
formalmente, (mediante
um acordo contratual) perdoar, total ou parcialmente, as obrigações contraídas.

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
OFICIAIS

Disponibilização de divisas ao governo geral (sem qualquer contrapartida associada) para 
a aquisição de bens de capital, nomeadamente, equipamento de transporte, maquinaria, 
entre outros equipamentos. Abrange, igualmente, a doação dos bens e equipamentos acima 
referidos, bem como a doação direta de edifícios ou outras construções (pistas de aterragem, 
�����+��k������+��������������'������|��'�|��+���������������������	9��!�

DOAÇÕES Doação de divisas ao governo geral para a aquisição de bens de capital.

IMPOSTOS
Refere-se aos impostos associados às transferências de capital (impostos sobre heranças, 
direitos de sucessões, impostos diversos sobre doações e legados). Inclui, igualmente, as 
indemnizações pagas pelo governo a não residentes, por danos e prejuízos materiais ou 
pessoais não cobertos pelos prémios de seguros.

PERDÃO DE DÍVIDA A OUTROS SECTORES
Ocorre quando uma entidade privada ou não governamental credora, de uma outra que 
reside numa economia diferente, acorda, formalmente (mediante um acordo contratual), 
perdoar, total ou parcialmente, as obrigações contraídas pela entidade devedora. Esta 
���������
�����J��������������&����

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PRIVADAS DE 
CAPITAL

�����7��%�������������������������������������&����+����������	
��������������!��������+���
entidades privadas ou não governamentais não residentes a entidades residentes (e vice versa).

CONTA FINANCEIRA Inclui todas as transações vinculadas a mudança de propriedade de ativos e passivos 
��������������������������������������������������	9����
����J������������������$�������

INVESTIMENTO DIRETO

Realização de investimento externo quando há uma participação duradoura numa empresa 
residente de uma outra economia. Entende-se por participação duradoura a existência de 
uma relação a longo prazo entre o investidor direto estrangeiro e a empresa de investimento 
externo direto. Implica o investimento, pelo empreendedor não residente, de pelo menos 
de 10 por cento no capital social da empresa investida, bem como a sua participação nas 
decisões de gestão da mesma.

ATIVO LÍQUIDO
AÇÕES OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL Quando o investimento é feito por residentes, através da aquisição ou alienação de ações 

e outras participações de capital a/de entidades não residentes.
Do Investidor nas empresas de Investimento Ocorre quando uma empresa investidora residente em Cabo Verde adquire ações e 

outras participações de capital numa empresa residente em outra economia.
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Das empresas de investimento no Investidor 
(investimento reverso)

Ocorre quando uma empresa com capital externo, residente em Cabo Verde, adquire 
ações e outras participações de capital da sua investidora direto estrangeiro.

\�������+������������� Ocorre quando uma empresa com capital externo, residente em Cabo Verde, adquire 
�	9������������+������+�	9��������+���������+�������������������������%������������
investidor direto estrangeiro.

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Ocorre quando um residente em Cabo Verde adquire bens imóveis ou recursos naturais 
no estrangeiro.

INSTRUMENTOS DE DÍVIDA Corresponde a empréstimos (emissão de títulos de dívidas, créditos comerciais e créditos 
em conta corrente) entre o investidor direto e a empresa de investimento direto.

Do Investidor na empresa de Investimento Ocorre quando a empresa investidora residente em Cabo Verde empresta fundos à 
empresa não residente na qual tem investimento.

Das empresas de investimento no Investidor 
(investimento r

Ocorre quando uma empresa com capital externo, residente em Cabo Verde, empresta 
fundos à sua investidora direto estrangeiro.

\�������+������������� Ocorre quando uma empresa com capital externo, residente em Cabo Verde, empresta fundos a 
��+�������
������������'��������������������%������������������������������������J�����

PASSIVO LÍQUIDO
AÇÕES OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL Quando o investimento é feito por não residentes, através da aquisição ou alienação de 

ações e de outras participações de entidades residentes.
Do Investidor nas empresas de Investimento Ocorre quando a empresa investidora não residente adquire ações e outras participações 

de capital numa empresa residente em Cabo Verde.
Das empresas de investimento no Investidor 
(investimento reverso)

Ocorre quando a empresa de capital externo, não residente, adquire ações e outras 
participações de capital na sua empresa investidora residente em Cabo Verde.

\�������+�������������
Ocorre quando uma empresa com capital externo, não residente, adquire ações e 
outras participações de capital em empresas residentes em Cabo Verde, sob controlo ou 
����%������������������������������������J�����

INVESTIMENTO DE EMIGRANTES ������+����'�������������������'������������������J���������+����������=YY�YYY���������
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Ocorre quando um não residente adquire bens imóveis ou recursos naturais em Cabo Verde.
INSTRUMENTOS DE DÍVIDA Corresponde a empréstimos (emissão de títulos de dívidas, créditos comerciais e créditos 

em conta corrente) entre o investidor direto e a empresa investida.
Do Investidor nas empresa de Investimento Ocorre quando a empresa investidora não residente empresta fundos à empresa na qual 

tem investimentos em Cabo Verde.
Das empresas de investimento no Investidor 
(investimento reverso)

Ocorre quando a empresa não residente com capital cabo-verdiano, empresta fundos à 
sua empresa de investidora residente em Cabo Verde.

\�������+������������� Ocorre quando uma empresa não residente com capital cabo-verdiano empresta fundos a 
��+��������������[������������������������%������������������������������������J�����

INVESTIMENTO DE CARTEIRA
Compreende: a participação no capital de uma empresa, num total inferior a 10 por 
cento do capital social, por uma unidade residente de uma outra economia; e a aquisição 
de títulos de dívida emitidos por/junto a unidades residentes, junto/por um investidores 
residentes de outras economias.

ATIVO LÍQUIDO

TÍTULOS PARTICIPIÇÃO DE CAPITAL
Corresponde à aquisição, por uma entidade residente, de instrumentos e  documentos  
que  conferem direitos sobre o valor residual da sociedade não residente na qual investiu, 
após a liquidação de todas as obrigações (de qualquer modalidade de crédito contratado). 
���+������������	9��'��������������������+����	
��+���������������������������������������

TÍTULOS DE DÍVIDAS
Correspondem à aquisição por um residente, de instrumentos negociáveis de uma 
entidade não residente, que servem como evidência de uma dívida, tais como obrigações 
e outros títulos de dívida.

PASSIVO LÍQUIDO

TÍTULOS PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL

Correspondem à aquisição, por um não residente, de instrumentos e documentos que conferem 
direitos sobre o valor residual da sociedade residente na qual  investiu,  após  a liquidação  
de  todas  as obrigações (de qualquer modalidade de crédito contratado). Compreendem as 
�	9��'��������������������+����	
��+���������������������������������������

TÍTULOS DE DÍVIDAS Corresponde à aquisição por um não residente, de instrumentos negociáveis de uma 
entidade residente, que servem como evidência de uma dívida, tais como obrigações e 
outros títulos de dívida.

DERIVADOS FINANCEIROS

������+���������������������������������
������$������������������������'������������
de contratos, a prazo, celebrados por referência a um determinado ativo  subjacente,  com  
�����k����������������������������������������	9����������������k����������������"���������	
��
��������	9���������������������	
�'��������������������!��Z�����+����	
���y
������+���
�����������������������'������������������+	
���������+�����������!'�����������'��(����

OUTRO INVESTIMENTO

����J��������������������+����������������������	9���������������������������
�������$�����
em investimento direto, em investimento de carteira e em ativos de reserva. As  transações  
�����������������������������������������������
��������������+�����������������������
(autoridades monetárias, governo, bancos comerciais e outros sectores) e segundo o prazo 
de vencimento (curto prazo, menor ou igual a 1 ano; e longo prazo, maior que 1 ano).

MOEDAS E DEPÓSITOS Incluem moedas em circulação e depósitos transferíveis (depósitos à ordem, a prazo, de 
poupança,…).

EMPRÉSTIMOS

�������������������������������������������������������+������7�����'���
����J���&����'��
�����������������������������+�������������+���������+�����������������������'��������
empréstimos e avanços de pagamentos, bem como o uso de créditos e empréstimos do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) pela autoridade monetária.

REGIME DE SEGUROS, REGIME DE 
PENSÕES E GARANTIAS PADRONIZADOS

Inclui as provisões para prémios de  seguros (que  são pagos com antecedência pelas 
companhias de  seguro) e as reservas técnicas contra sinistros (que corresponde às 
reservas que as empresas de seguros detêm para cobrir os montantes que se prevê 
pagar), entre residentes e não residentes.

CRÉDITOS COMERCIAIS E AVANÇOS Consistem na concessão direta de crédito por parte de fornecedores e compradores de 
bens e pagamentos antecipados por produtos em elaboração.

O Governador, ������	
�	�����	
������
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