
Aviso nº 6/2007 

25 de Fevereiro de 2008 

Classificação de Operações de Crédito de Provisões  

Tendo em vista a harmonização do regime contabilístico das instituições às NIRF, e 

existindo a necessidade de ajustar as regras de determinação dos Fundos Próprios das 

instituições de Crédito e instituições parabancárias aos padrões internacionais sobre a 

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

designadamente, pelo n.º 3 do artigo 30º da Lei n.º 3/V/96, de 1 de Julho, determina: 

 

1º. O artigo 1º do Aviso n.º 4/2006, passa a ter a seguinte redacção:  

 

“Artigo 1º 

Objecto 

O presente Aviso estabelece um regime de cálculo de provisões regulamentares 

mínimas, baseado num sistema de classificação das operações de crédito, em ordem 

crescente de risco. “ 

 

2º. 1- Os números 1 e 2 do artigo 2º do Aviso n.º 4/2006, passam a ter a seguinte 

redacção: 

“Artigo 2º 

Âmbito de aplicação e de exclusão 

1. O presente aviso é aplicável a todas as instituições de crédito, instituições 

parabancárias e sucursais das instituições sedeadas fora do território nacional sujeitas à 

supervisão do BANCO DE CABO VERDE, a seguir designadas apenas por instituições. 

2- As instituições referidas no número anterior que de acordo com o disposto nos 

números 5º e 7º do Aviso n.º 2/2007, não apresentaram as suas demonstrações 

financeiras de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF), 

aplicarão igualmente as disposições deste Aviso com as necessárias adaptações, 

nomeadamente no que se refere ao efectivo reconhecimento contabilístico das provisões 

calculadas.  

 

2- O n.º 2 do artigo 2 do Aviso n.º 4/2006 passa a ler-se n.º3 do artigo 2º do referido 

Aviso. 

3º. Os números 1 e 2 do Artigo 10º do Aviso n.º 4/2006, passam a ter a seguinte 

redacção: 

“Artigo 10º 

Provisão 

1- A provisão para fazer face aos créditos classificados de acordo com o artigo 4º deve 

ser calculada, no mínimo, trimestralmente, não podendo ser inferior ao somatório 

decorrente da aplicação dos percentuais a seguir mencionados, sem prejuízo da 

responsabilidade dos administradores das instituições pelo cálculo de montantes 

suficientes para fazer face a perdas prováveis na realização dos créditos: 

2- A provisão calculada nos termos do n.º 1 não poderá resultar inferior à que seria 

apurada em conformidade com a revogada regulamentação referida no artigo 21º.” 

4º. Os números 1 e 2 do artigo 11º do Aviso n.º 4/2006, passam a ter a seguinte 

redacção: 

“Artigo 11º 

Risco Classe E 

1- Para efeitos de relato prudencial, a operação classificada como de Risco Classe E 

deve ser considerada abatida do activo, com o correspondente débito em provisão, e 



reportada em conta extrapatrimonial, depois de decorridos seis meses da sua 

classificação na referida classe, não sendo admitido o registo em período inferior. 

2- A operação classificada nos termos do número anterior, deve permanecer reportada 

em conta extrapatrimonial, pelo prazo mínimo de cinco anos e enquanto não estiverem 

esgotados todos os procedimentos para cobrança.” 

5º. Os números 1 e 3 do artigo 12º do Aviso n.º 4/2006, passam a ter a seguinte 

redacção: 

 

“Artigo 12º 

Renegociação 

1- Para efeitos de relato prudencial, a operação objecto de renegociação deve ser 

mantida, pelo menos, na mesma classe de risco em que estiver classificada, observando-

se que aquela que for reportada como prejuízo (conta extrapatrimonial) deve ser 

classificada como de Risco Classe E. 

3- Para as instituições que de acordo com os números 5º e 7º do Aviso n.º 2/2007, não 

apresentaram as suas demonstrações financeiras de acordo com NIRF, os ganhos ou 

proveitos eventualmente auferidos por ocasião da renegociação somente devem ser 

apropriados ao resultado quando do seu efectivo recebimento em caixa.” 

 

6º. O artigo 13º do Aviso n.º 4/2006, passa a ter a seguinte redacção: 

 

“Artigo 13º 

Proibição 

Para as instituições que de acordo com os números 5º e 7º do Aviso n.º 2/2007, não 

apresentaram as suas demonstrações financeiras de acordo com as NIRF, fica vedado o 

reconhecimento no resultado do período de proveitos de juros e encargos de qualquer 

natureza relativos a operações de crédito que apresentem atraso igual ou superior a 

noventa dias, no pagamento de parcela de amortização ou encargos; cabendo a reversão 

dos proveitos reconhecidos e ainda não recebidos.” 

7º. O artigo 16º do Aviso n.º 4/2006, passa a ter a seguinte redacção: 

 

“Artigo 16º 

Relatório 

O auditor independente deve elaborar relatório circunstanciado de revisão dos critérios 

adoptados pela instituição quanto à classificação nas classes de risco e de avaliação do 

cálculo de provisões regulamentares mínimas.” 

8º. As alíneas b), d) e e) do artigo 17º do Aviso n.º 4/2006, passam a ter a seguinte 

redacção: 

 

“Artigo 17º 

Intervenção do Banco de Cabo Verde 

b) O cálculo de provisões regulamentares adicionais, em função da responsabilidade 

do devedor junto das demais instituições financeiras; 

d) A alteração dos critérios de classificação de créditos e de cálculo de provisões; 

e) A modificação do teor das informações e notas explicativas constantes das 

demonstrações financeiras e sua republicação se for o caso, desde que não confli-

tuem com as NIRF; e 

f) Os procedimentos e os controles a serem adoptados pelas instituições. 

2- O disposto no número anterior se aplica também aos valores correspondentes a 

aceites e garantias prestados, às operações de locação financeira e outras operações com 

características de concessão de crédito.” 

9º. O artigo 18º do Aviso n.º 4/2006, passa a ter a seguinte redacção:  



 

“Artigo 18º 

Obrigação das instituições 

As instituições deverão: 

a) Calcular provisões para outros activos que estejam sujeitos a risco de crédito e não 

sejam reconhecidos nos livros; 

b) As instituições que de acordo com os números 5º e 7º do Aviso n.º 2/2007, não 

apresentaram as suas demonstrações financeiras de acordo com as NIRF, devem de 

reconhecer em termos tecnicamente adequados, segundo cálculos actuariais 

pertinentes, as suas responsabilidades relativas a pensões de reforma e de 

sobrevivência, na parte não coberta por fundo de pensões ou por contrato de seguro 

de efeito equivalente; e  

c) Calcular provisões para cobertura dos riscos de país na forma das instruções 

emitidas pelo Banco de Cabo Verde nas operações activas com o estrangeiro.” 

 

10º. O artigo 19º do Aviso n.º 4/2006, passa a ter a seguinte redacção: 

 

“Artigo 19º 

Regime transitório 

1- Admitindo-se a conveniência de um regime transitório, o Banco de Cabo Verde 

permitirá considerar as parcelas adicionais eventualmente necessárias em face da 

mudança de critérios para cálculo de provisões implementados pelo presente Aviso por 

um período de cinco anos, à razão de 20% (vinte por cento) ao ano, mediante o prévio 

estudo, caso a caso, dos efeitos da mudança de regime e de sua relevância. 

2- O uso da faculdade prevista no número anterior obriga à divulgação em notas 

explicativas, nos termos do artigo 15º, dos valores de provisão mínima apurados pela 

sistemática anterior e pela actual, e da parcela pendente de provisionamento 

prudencial.” 

 

11º. O BANCO DE CABO VERDE fixará por instruções os procedimentos a adoptar  

pelas instituições, tendo em vista o cumprimento do disposto no presente Aviso. 

 

12º. O presente Aviso entra imediatamente em vigor. 

 

13º. É republicado em anexo o Aviso nº 4/2006, com as alterações introduzidas pelo 

presente aviso. 

 

O Governador, Carlos Augusto de Burgo. 


