
 Aviso nº 8/2007 

de 19 de Novembro 

Liquidez e Cobertura de Responsabilidades 

 

Considerando que o risco de liquidez é inerente à actividade bancária, e consiste na 

possibilidade de ocorrência de incapacidade por parte de uma instituição em cumprir 

com as obrigações e os compromissos financeiros que assumiu, por falta de fundos 

disponíveis; 

Considerando que nos termos do artigo 36º da Lei n.º 3/V/96, de 1 de Julho, compete às 

instituições de crédito manter níveis adequados de liquidez; 

Considerando que cabe, nos termos do artigo 37º da mesma Lei, a obrigação de o Banco 

de Cabo Verde fixar por aviso as relações a observar entre rubricas patrimoniais e 

estabelecer limites prudenciais;  

Havendo necessidade de se proceder à alteração do quadro actual em matéria de 

regulamentação da liquidez e cobertura de responsabilidade por parte das instituições de 

crédito e parabancárias;  

No uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 23º e pela alínea c) do n.º 1 do 

artigo 42º da sua Lei Orgânica, aprovada pela Lei n.º 10/VI/2002, de 15 de Julho, 

conjugado com os números 1 e 2 do artigo 37º da Lei Nº 3/V/96, de 1 de Julho, o Banco 

de Cabo Verde determina: 

 

1º 1- O presente Aviso é aplicável a todas as instituições de crédito e instituições 

parabancárias 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 5 e 7 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. 

 

2º As instituições devem manter um adequado equilíbrio entre os fundos aplicados 

(activos) e seus recursos financeiros (passivos) assegurando contar sempre com os 

recursos necessários a todas as suas operações e com condições e custos razoáveis. 

 

3º A responsabilidade directa pela definição de um sistema compreensivo de 

administração da liquidez do banco é do seu Conselho de Administração que, no 

mínimo, deverá estabelecer, por escrito, as estratégias e políticas para a efectiva gestão 

da liquidez da instituição, garantir sua divulgação por toda a instituição e exigir o 

cumprimento do disposto nesta norma. 

 

4º As instituições devem contar com estruturas internas adequadas para uma correcta e 

efectiva administração da liquidez que, pelo menos: 

 

a) Inclua a participação da direcção executiva e gerentes da instituição; 

b) Defina os procedimentos para controlar e limitar o risco de liquidez; 

c) Avalie a posição de liquidez da instituição para cada dia, para os próximos sete 

dias, para o mês seguinte, para noventa dias e para um ano; e 



d) Conte com um adequado sistema de informação de gestão que permita 

acompanhar e controlar o risco de liquidez, apresentando relatórios tempestivos à 

direcção e ao Conselho de Administração, bem como ao Banco de Cabo Verde. 

 

5º Cabe a cada instituição avaliar e acompanhar as suas necessidades líquidas de fundos, 

estabelecendo um processo contínuo de avaliação, analisando a liquidez sob diferentes 

cenários e reavaliando periodicamente as hipóteses utilizadas na construção dessas 

análises. 

 

6º As instituições devem rever periodicamente os mecanismos de acesso ao mercado, 

estabelecer e manter boas relações com os credores, manter uma adequada 

diversificação das responsabilidades e procurar assegurar a possibilidade de realização 

dos activos em caso de necessidade. 

 

7º As instituições devem definir planos de contingências para resolver situações de crise 

de liquidez e procedimentos para superar a falta de fundos em situações de emergência. 

 

8º A administração da liquidez em moeda estrangeira será feita da mesma forma pela 

instituição que deverá para tanto: 

 

a) Contar com um sistema para medir, monitorar e controlar a sua posição de 

liquidez nas principais moedas estrangeiras com que transacciona; e 

b) Estabelecer, e rever com frequência, os limites das suas posições em moeda 

estrangeira, para períodos regulares de tempo, em termos agregados, e para 

cada uma das moedas com que transacciona, individualmente. 

 

9º O sistema de controlo interno da instituição deve abranger o processo de 

administração do seu risco de liquidez e incluir uma revisão periódica independente do 

sistema e a avaliação da sua eficácia. 

 

10º Os relatórios de gestão de liquidez bem como os resultados das revisões 

mencionadas no número anterior devem ser disponibilizados ao Banco de Cabo Verde 

quando solicitados. 

 

11º As instituições devem contar com um mecanismo para assegurar um adequado 

sistema de informação ao público sobre o seu estado de liquidez e sobre a sua saúde 

financeira para garantir uma boa reputação. 

 

12º 1- As instituições devem manter um Rácio de Liquidez de pelo menos 20%, 

calculado da seguinte forma: 

Activos de grande liquidez x 100 

Passivo total, não incluindo fundos próprios 

2- Os Activos de grande liquidez elegíveis para inclusão no numerador do rácio incluem 

os seguintes valores: 

 

a) Disponibilidades de caixa; 

b) Ouro em barras; 

c) Reservas mínimas compulsórias e livres mantidas no Banco de Cabo Verde;  



d) Depósitos em outras instituições financeiras; 

e) Títulos do Tesouro de Cabo Verde e outros títulos de rendimento fixo de 

imediata negociação no mercado; 

f) Operações interbancárias; e 

g) Outras disponibilidades no BCV. 

 

13º O Conselho de Administração de cada instituição deve fixar o rácio de cobertura 

para as responsabilidades exigíveis no prazo de 7 (sete) dias, 30 (trinta) dias, 90 

(noventa) dias e em um ano, por valores activos realizáveis nos mesmos prazos, 

determinando que esses rácios sejam cumpridos pela instituição. 

 

14º As instituições que, pela natureza de sua actividade, entendam que o rácio de 

liquidez deve ser menor que o estabelecido neste Aviso, devem encaminhar uma 

solicitação formal ao Banco de Cabo Verde com as suas razões e a indicação do rácio 

que propõem estabelecer, cabendo ao Banco de Cabo Verde deliberar no prazo de 

quinze dias. 

 

15º 1- As instituições devem submeter ao Banco de Cabo Verde, até ao dia 10 do mês 

seguinte, em formato por este prescrito pelo Banco, o cálculo do Rácio de Liquidez e o 

mapa de cobertura de responsabilidades exigíveis em 7 dias, 30 dias, 90 dias e em um 

ano. 

2- Em caso de incumprimento por parte das instituições das normas relativas à liquidez 

e cobertura de responsabilidades, o valor das insuficiências de cobertura de 

responsabilidades será deduzido aos fundos próprios de acordo com o previsto na alínea 

d) do n.º 12 do Aviso n.º 3/2007. 

 

16º Ficam revogados os números 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do Aviso n.º 12/99, publicado na I 

Série do Boletim Oficial n.º 24, de 12 de Julho, com as alterações introduzidas pelo 

Aviso n.º 2/2006, publicado no Boletim Oficial n.º 9, de 27 de Fevereiro. 

 

17º Os números 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º e 15º do Aviso n.º12/99 publicado na I 

Série do Boletim Oficial n.º 24, de 12 de Julho, com as alterações introduzidas pelo 

Aviso n.º 2/2006, publicado no Boletim Oficial n.º 9, de 27 de Fevereiro, passam a ler-

se números 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º respectivamente, do mesmo Aviso. 

 

18º O preâmbulo do Aviso n.º 12/99 passa a ter a seguinte redacção: 

“Com vista a assegurar a constante liquidez e cobertura das responsabilidades das 

instituições de crédito, o Banco de Cabo Verde, no exercício da competência que lhe 

é atribuída pelos números 1 e 2 do Artigo 37º da Lei Nº 3/V/96 de 1 de Julho, 

determina o seguinte:” 

19º O n.º 1 do Aviso n.º 12/99 passa a ter a seguinte redacção:  

“1º Para além do escrupuloso respeito pelas normas estabelecidas, no Aviso n.º 

8/2007, no que respeita à liquidez e cobertura de responsabilidades, as instituições 

ficam ainda obrigadas à constituição de disponibilidades mínimas de caixa, que, 

sendo fixadas em função das necessidades da política monetária, podem também 

permitir uma gestão reforçada da respectiva liquidez nos termos que o BANCO DE 

CABO VERDE entenda convenientes, caso a caso.” 

 



20º É republicado em anexo o Aviso n.º 12/99, com as alterações introduzidas pelo 

presente Aviso. 

 

21º O Banco de Cabo Verde fixará por Instrução os procedimentos a adoptar pelas 

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

 

22º O presente Aviso entra em vigor na data da sua publicação no Boletim Oficial. 

O Governador, Carlos Augusto de Burgo 


