
Aviso nº 5/2007 

de 19 de Novembro 

Normas Relativas à Supervisão em Base Consolidada 

A dinâmica do funcionamento do sistema financeiro cabo-verdiano, caracterizada pelo 

surgimento de novos produtos, serviços e instituições, tem vindo a registar uma 

tendência de formação de grupos financeiros que transaccionam diversos produtos e 

serviços.  

Havendo necessidade de controlo do risco de contágio e da salvaguarda da trans-

parência, a formação de grupos financeiros impõe o estabelecimento de normas 

prudenciais para a garantia da eficácia da actividade de supervisão, nomeadamente em 

relação à supervisão em base consolidada, à consolidação de contas, ao cálculo dos 

fundos próprios e do rácio de solvabilidade em base consolidada.  

Assim, o Banco de Cabo Verde, no uso da competência atribuída pelo número 2 do 

artigo 17º da Lei N.º 10/VI/2002, de 15 de Julho – Lei Orgânica do Banco de Cabo 

Verde – e ao abrigo do disposto nos artigos 29º, 35º, 37º e 49º da Lei N.º 3/V/96, de 1 

de Julho, determina: 

 

1º. 1- O presente Aviso estabelece as situações em que as instituições de crédito,  

instituições parabancárias e instituições financeiras internacionais, a seguir designadas 

por instituições, estão sujeitas à supervisão em base consolidada e supervisão em base 

consolidada ajustada pelo Banco de Cabo Verde e fixa as regras relativas à consolidação 

de contas e ao cálculo dos fundos próprios em base consolidada. 

2- O presente Aviso é aplicável a todas as instituições de crédito, instituições 

parabancárias e instituições financeiras internacionais sujeitas à supervisão do Banco 

de Cabo Verde, a seguir designadas apenas por instituições. 

3- 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. 

 

2º. Para efeitos deste Aviso, considera-se: 

a) Controlo: De acordo com a Norma Internacional de Contabilidade 27 – De-

monstrações Financeiras Consolidadas e Separadas (NIC 27), é o poder de gerir 

as políticas financeiras e operacionais de uma entidade de forma a obter 

benefícios das suas actividades. Presume-se a existência de controlo quando a 

empresa-mãe for proprietária, directa ou indirectamente através de subsidiárias, 

de mais de metade do poder de voto de uma entidade a não ser que, em 

circunstâncias excepcionais, possa ficar claramente demonstrado que essa 

propriedade não constitui controlo. Também existe controlo quando a empresa-

mãe for proprietária de metade ou menos do poder de voto de uma entidade 

quando houver: 

(i) Poder sobre mais de metade dos direitos de voto em virtude de um 

acordo com outros investidores; 

(ii) Poder para gerir as políticas financeiras e operacionais da entidade de 

acordo com uma cláusula estatutária ou um acordo; 

(iii) Poder para designar ou destituir a maioria dos membros do conselho de 

administração ou órgão de administração equivalente e que o controlo da 

entidade seja feito por esse conselho ou órgão; e 



(iv) Poder para apresentar a maioria dos votos em reuniões do conselho de 

direcção ou um órgão de gestão equivalente e o controlo da entidade for 

feito por esse conselho ou órgão. 

b) Controlo Conjunto: De acordo com a Norma Internacional de Contabilidade 31 

– Interesses em Empreendimentos Conjuntos (NIC 31), é a partilha de controlo 

acordada numa actividade económica, e existe apenas quando as decisões 

estratégicas financeiras e operacionais relacionadas com a actividade exigirem 

a unanimidade das partes empreendedoras que partilham o controlo; 

c) Influência Significativa: De acordo com a Norma Internacional de Contabi-

lidade 28 – Investimentos em Associadas (NIC 28), é o poder de participar nas 

decisões das políticas financeira e operacional da investida mas que não é 

controlo nem controlo conjunto sobre essas políticas; 

d) Grupo: De acordo com a NIC 27, é constituído por uma empresa-mãe e todas 

as suas subsidiárias; 

e) Empresa – Mãe: De acordo com a NIC 27, é uma entidade que detém uma ou 

mais subsidiárias; 

f) Empreendedor: De acordo com a NIC 31, é um parceiro de um empreendi-

mento conjunto que tem controlo conjunto sobre esse empreendimento; 

g) Subsidiária: De acordo com a NIC 27, é uma entidade, incluindo uma entidade 

não constituída tal como uma parceria, que é controlada por uma outra entidade 

(designada por empresa-mãe); 

h) Empreendimento Conjunto: De acordo com a NIC 31, é um acordo pelo qual 

dois ou mais parceiros empreendem uma actividade económica que esteja 

sujeita ao controlo conjunto; 

i) Associada: De acordo com a NIC 28, é a entidade, incluindo uma não cons-

tituída tal como uma parceria, sobre a qual a investidora tenha influência 

significativa e que não seja uma subsidiária nem um interesse num empre-

endimento conjunto; 

j) Demonstrações Financeiras Consolidadas: De acordo com a NIC 27, são as 

demonstrações financeiras de um grupo apresentadas como as de uma única 

entidade económica; 

k) Demonstrações Financeiras Consolidadas Ajustadas: São demonstrações 

financeiras consolidadas as preparadas de acordo com a NIC 27, com excepção 

da consolidação integral de subsidiárias que não sejam instituições de crédito, 

instituições parabancárias ou instituições financeiras internacionais. As 

subsidiárias do grupo que não sejam instituições de crédito, instituições 

parabancárias ou instituições financeiras internacionais deverão ser integradas 

nas demonstrações financeiras consolidadas ajustadas pelo método da 

equivalência patrimonial, tal como definido na NIC 28; 

l) Método de Consolidação Integral: Consiste na aplicação dos procedimentos 

constantes da NIC 27 para a elaboração das demonstrações financeiras 

consolidadas do grupo; 

m) Método de Consolidação Proporcional: De acordo com a NIC 31, é um método 

de contabilização em que a parte de um empreendedor em cada um dos activos, 

passivos, rendimentos e gastos de uma entidade conjuntamente controlada é 

combinada linha a linha com rubricas semelhantes das demonstrações 

financeiras do empreendedor ou relatada como linhas de rubricas separadas nas 

demonstrações financeiras do empreendedor; 

n) Método de Equivalência Patrimonial: De acordo com a NIC 28, é um método 

de contabilização pelo qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo 

custo e ajustado depois pela alteração pós-aquisição na parte da investidora nos 

activos líquidos da investida. Os resultados da investidora incluem a parte da 



investidora nos resultados da investida. As participações em associadas devem 

ser inscritas nas demonstrações financeiras consolidadas ou consolidadas 

ajustadas pelo método da equivalência patrimonial; 

o) Supervisão em Base Consolidada: É a supervisão efectuada pelo Banco de 

Cabo Verde às Instituições abrangidas pelo âmbito deste Aviso, que são 

obrigadas de acordo com a NIC 27, à apresentação de demonstrações fi-

nanceiras consolidadas; 

p) Supervisão em Base Consolidada Ajustada: É a supervisão efectuada pelo 

Banco de Cabo Verde às Instituições abrangidas pelo âmbito deste Aviso, que 

são obrigadas à apresentação de demonstrações financeiras consolidadas 

ajustadas; e 

q) Empresa de Serviços Auxiliares: É uma empresa cuja actividade principal tenha 

uma natureza acessória ou complementar da actividade de uma ou mais 

instituições de crédito ou sociedades financeiras, nomeadamente a titularidade 

ou a gestão de imóveis e a prestação de serviços informáticos; 

r) Órgão de Administração: É o Conselho de Gestão, o Conselho de Adminis-

tração, o Conselho de Direcção ou outro órgão com funções análogas; 

s) Órgão de Fiscalização: É o Conselho Fiscal ou outro órgão com funções 

análogas; 

 

3º. 1- Sem prejuízo da supervisão em base individual, o Banco de Cabo Verde exercerá 

a supervisão em base consolidada das Instituições, abrangidas pelo ponto 2 do n.º 1º do 

presente Aviso, sujeitas à sua supervisão que, de forma exclusiva ou em conjunto com 

outra ou outras empresas, controlem uma ou várias empresas, das quais sejam 

empresas-mãe nos termos da alínea e) do número anterior.  

2- As sucursais e subsidiárias de Instituições sedeadas no estrangeiro, bem como as 

Instituições que sejam subsidiárias de entidades de outra natureza, sedeadas ou não 

em Cabo Verde, que se encontrem na situação descrita no ponto 1 deste número, 

serão havidas por empresas-mãe, para os efeitos nele estabelecidos. 

3- Serão ainda sujeitas à supervisão em base consolidada as Instituições, bem assim 

as sucursais e subsidiárias referidas no ponto 2 deste número, que detenham 

influência significativa em outras Instituições e empresas de serviços auxiliares. 

 

4º. 1- O perímetro de consolidação ajustado para efeitos da aplicação deste Aviso 

corresponde ao que decorre do número anterior, com excepção das empresas cuja 

inclusão seja incompatível tendo em conta a natureza da sua actividade.  

2- Quando o considerar mais adequado aos objectivos da supervisão, o Banco de 

Cabo Verde pode determinar a inclusão de uma empresa que pudesse ficar excluída 

em função da natureza da sua actividade por força da aplicação do número anterior.  

3- As subsidiárias excluídas da consolidação, nos termos do ponto 1 deste número, 

são inscritas nas demonstrações financeiras consolidadas ajustadas, para efeitos da 

supervisão em base consolidada ajustada, pelo método da ajustado depois pela 

alteração pós-aquisição na parte da investidora nos activos líquidos da investida. Os 

resultados da investidora incluem a parte da investidora nos resultados da investida. 

As participações em associadas devem ser inscritas nas demonstrações financeiras 

consolidadas ou consolidadas ajustadas pelo método da equivalência patrimonial, nos 

termos da NIC 28, aplicado sobre as demonstrações financeiras preparadas pelas 

referidas subsidiárias excluídas da consolidação.  

 

5º. Nos termos do n.º 4º deste Aviso, o Banco de Cabo Verde poderá ainda determinar 

que uma entidade, abrangida pelo ponto 2 do n.º 1 do presente Aviso, seja incluída na 

supervisão em base consolidada ajustada quando: 



a) Exerça influência significativa sobre outra Instituição ou empresa de serviços 

auxiliares, independentemente do montante da participação que nelas detenha; 

b) Duas ou mais Instituições ou empresas de serviços auxiliares onde estas detenham 

influência significativa: 

(i) Se encontrem sob direcção única, ainda que tal não resulte de cláusula 

estatutária ou contratual; 

(ii) Tenham órgãos de administração ou fiscalização maioritariamente com-

postos pelas mesmas pessoas; e 

(iii) Sejam detidas por accionistas comuns numa proporção que seja considerada 

significativa. 

 

6º. 1- Nos termos dos números 3º e 4º deste Aviso e mediante pedido devidamente 

fundamentado, o Banco de Cabo Verde poderá dispensar da supervisão em base 

consolidada e supervisão em base consolidada ajustada, uma entidade, abrangida pelo 

ponto 2 do n.º 1º do presente Aviso, bem assim as contas das suas subsidiárias, se a 

inclusão das mesmas apresentar interesse pouco relevante para a supervisão.  

2- Considera-se que poderão não constituir casos de interesse relevante as empresas 

cujo valor do balanço represente menos de 1% do balanço da empresa-mãe. Quando 

existam várias empresas que reúnam estas condições, é o valor correspondente à soma 

dos respectivos balanços que deve ser utilizado, para aferir o grau de interesse.  

3- O Banco de Cabo Verde poderá ainda excluir da supervisão em base consolidada 

ajustada as entidades cuja inclusão, na sua óptica, seja inadequada ou susceptível de 

induzir em erro. 

 

7º. Os rácios e limites estabelecidos:  

i) No Aviso n.º 4/2007 – Rácio de Solvabilidade 

ii) No Aviso n.º 11/98 – Cobertura do Activo Imobilizado; 

iii) No Aviso n.º 8/2007 – Liquidez e cobertura de responsabilidades; 

iv) No Aviso n.º 03/99 – Participações das instituições de crédito em outras 

sociedades; 

v) No n.º 11º do Aviso n.º 04/99 – Limites à participação no capital das ins-

tituições de crédito; evi) No Aviso n.º 09/99 – Limites à concentração de 

riscos de crédito e afins, com as alterações introduzidas pelo Aviso n.º 7/2007; 

Quando aplicáveis, devem ser respeitados pelas entidades, abrangidas pelo ponto 2 do 

n.º 1º do presente Aviso, não apenas em termos individuais, mas também a nível 

consolidado e a nível consolidado ajustado. Para o efeito, será considerada a situação 

financeira consolidada e situação financeira consolidada ajustada do conjunto de 

entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas e nas demonstrações 

financeiras consolidadas ajustadas, respectivamente, estabelecida de harmonia com as 

regras fixadas por este Aviso.  

 

8º. 1- As Instituições, as subsidiárias, os empreendimentos conjuntos, as empresas 

associadas, as empresas de serviços auxiliares, as empresas participadas por 

Instituições, bem como as que participem no capital destas, directa ou indirectamente, 

são obrigadas a fornecer ao Banco de Cabo Verde todos os elementos ou informações 

que o mesmo considere relevantes e necessárias para a supervisão em base consolidada 

e supervisão em base consolidada ajustada.  

2- As Instituições sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde, cujo capital seja 

total ou parcialmente detido por instituições de crédito com sede no estrangeiro, 

deverão fornecer às instituições participantes as informações necessárias para a 



supervisão em base consolidada e supervisão em base consolidada ajustada 

efectuada pelas autoridades de supervisão do país da empresa participante.  

3- Sempre que o entenda necessário para a supervisão em base consolidada e 

supervisão em base consolidada ajustada das entidades, abrangidas pelo ponto 2 do 

n.º 1º do presente Aviso, o Banco de Cabo Verde poderá proceder ou mandar 

proceder a verificações e exames periciais nas subsidiárias, empreendimentos 

conjuntos, empresas associadas, empresas de serviços auxiliares e demais entidades 

participadas daquelas. 

 

9º. 1- Quando alguma das entidades referidas no número anterior estiver sujeita à 

supervisão de outra entidade, o Banco de Cabo Verde solicitará a esta as informações 

necessárias à supervisão em base consolidada e supervisão em base consolidada 

ajustada.  

2- No âmbito da supervisão em base consolidada e supervisão em base consolidada 

ajustada é aplicável o disposto no artigo 52º da Lei N.º 3/V/96, de 1 de Julho. 

 

10º. 1- O Banco de Cabo Verde estabelecerá os modelos de reporte necessários à 

supervisão em base consolidada, à supervisão em base consolidada ajustada e a sua 

periodicidade.  

2- A responsabilidade pela prestação da informação necessária à supervisão em base 

consolidada e à supervisão em base consolidada ajustada pertence: 

a) À empresa-mãe sujeita à supervisão do Banco de Cabo Verde, nos termos descritos 

no n.º 3º deste Aviso; e 

b) A quem o Banco de Cabo Verde o solicitar, nos restantes casos. 

 

11º. As entidades abrangidas pela supervisão em base consolidada e supervisão em base 

consolidada ajustada devem dispor dos procedimentos de controlo interno adequados à 

verificação, em qualquer momento, do cumprimento dos limites referidos no n.º 7º e a 

garantia da fiabilidade da informação referida no n.º 8º, ambos deste Aviso, competindo 

à instituição responsável pela prestação da informação assegurar a existência e a 

adequação de tais procedimentos.  

 

12º. 1- As entidades, abrangidas pelo ponto 2 do n.º 1º do presente Aviso, sujeitas à 

supervisão em base consolidada e à supervisão em base consolidada ajustada nos termos 

dos números 3º e 4º deste Aviso, bem como as que o Banco de Cabo Verde determinar 

ao abrigo do n.º 5º do presente Aviso, devem elaborar demonstrações financeiras 

consolidadas e demonstrações financeiras consolidadas ajustadas e um relatório 

consolidado de gestão.  

2- As demonstrações financeiras consolidadas e demonstrações financeiras 

consolidadas ajustadas devem representar, de forma fidedigna, o património, a 

situação financeira e os resultados das empresas incluídas naquelas demonstrações 

financeiras como se de uma única empresa se tratasse. 

 

13º. Para a elaboração das demonstrações financeiras consolidadas e demonstrações 

financeiras consolidadas ajustadas devem ser consideradas as demonstrações financeiras 

da empresa-mãe e de todas as suas subsidiárias, empreendimentos conjuntos, associadas 

e outras empresas cuja inclusão na consolidação de contas seja determinada pelo Banco 

de Cabo Verde, independentemente do local da sua sede. 

 



14º. 1- Nos termos do n.º 4º deste Aviso, não são incluídas nas demonstrações 

financeiras consolidadas ajustadas pelo método de consolidação integral (NIC 27), as 

demonstrações financeiras das subsidiárias que, tendo em atenção a diferente natureza 

da actividade, designadamente as das empresas comerciais, industriais, agrícolas e de 

seguros, não permitam a apresentação de demonstrações financeiras consolidadas 

ajustadas que traduzam claramente o património, a situação financeira e os resultados 

do conjunto das empresas compreendidas na consolidação ajustada. As demonstrações 

financeiras das subsidiárias não incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas 

ajustadas pelo método de consolidação integral (NIC 27), deverão ser registadas pelo 

método da equivalência patrimonial (NIC 28).  

2- Serão sempre incluídas, pelo método de consolidação integral, nas demonstrações 

financeiras consolidadas ajustadas as demonstrações financeiras de Instituições 

sujeitas à supervisão do Banco de Cabo Verde, bem como das que desenvolvam 

uma actividade complementar ou auxiliar à da empresa-mãe ou de subsidiárias 

incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ajustadas, nomeadamente 

empresas de prestação de serviços de informática ou de gestão ou de titularidade de 

imóveis. 

3- A exclusão da consolidação ajustada carece sempre de autorização préviado Banco 

de Cabo Verde, mediante requerimento da empresa responsável pela prestação da 

informação referida no ponto 2 do n.º 10º deste Aviso. 

 

15º. 1- Os métodos e procedimentos de consolidação devem ser aplicados de forma 

consistente de um exercício para outro, salvo se durante o exercício tenha ocorrido 

modificações no investimento detido pela empresa.  

2- Tanto as demonstrações financeiras consolidadas como as demonstrações 

financeiras consolidadas ajustadas devem ser preparadas em conformidade com as 

Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF), com excepção para estas 

últimas, da integração de seguradoras e subsidiárias não sujeitas à supervisão do 

Banco de Cabo Verde pelo método da equivalência patrimonial (NIC 28), tal como 

referido no n.º 14º deste Aviso. 

3- Quando alguma das empresas a incluir na consolidação utilize critérios 

valorimétricos diferentes, deverão ser feitos os ajustamentos adequados. 

4- As demonstrações financeiras consolidadas e as demonstrações financeiras 

consolidadas ajustadas devem reportar-se à mesma data e período a que se referem 

as contas da empresa-mãe.  

 

16º. As demonstrações financeiras consolidadas e demonstrações financeiras 

consolidadas ajustadas a reportar ao Banco de Cabo Verde para efeitos prudenciais 

serão constituídas pelos documentos a definir em normativo específico a emitir pelo 

Banco de Cabo Verde. 

 

17º. 1- As Demonstrações Financeiras Consolidadas, reportadas ao fecho do primeiro 

semestre e ao do exercício, o Relatório Consolidado de Gestão, o Parecer do Conselho 

Fiscal e o Relatório de Auditoria devem, logo que aprovados, ser enviados ao Banco de 

Cabo Verde e publicados num dos jornais mais lidos da localidade da sede da empresa-

mãe. As Demonstrações Financeiras Consolidadas Ajustadas, reportadas ao fecho do 

primeiro semestre e ao do exercício, devem ser enviadas ao Banco de Cabo Verde.  

2- As Demonstrações Financeiras Anuais ou as Demonstrações Financeiras 

Consolidadas das empresas não incluídas nas Demonstrações Financeiras 

Consolidadas Ajustadas pelo método de consolidação integral deverão, caso não 

sejam publicadas em Cabo Verde, ser juntas às demonstrações financeiras 



consolidadas ajustadas da empresa-mãe ou publicadas num jornal da localidade da 

sede da instituição ou num dos jornais aí mais lidos.  

 

18º. A determinação em base consolidada e em base consolidada ajustada dos fundos 

próprios das entidades, abrangidas pelo ponto 2 do n.º 1º, do presente Aviso, sujeitas à 

supervisão do Banco de Cabo Verde rege-se pelas disposições constantes do Aviso n.º 

2/2007, aplicadas às demonstrações financeiras consolidadas e demonstrações 

financeiras consolidadas ajustadas estabelecidas de acordo com as regras previstas no 

presente Aviso, com os aditamentos indicados no artigo seguinte. 

19º. 1- São também considerados elementos positivos dos fundos próprios em base 

consolidada e em base consolidada ajustada os interesses minoritários.  

2- São também considerados elementos negativos dos fundos próprios em base 

consolidada e em base consolidada ajustada: 

a) O goodwill apurado de acordo com a Norma Internacional de Relato Financeiro 

3 – Concentrações de actividades empresariais; e  

b) As diferenças positivas de reavaliação na primeira aplicação do método de 

equivalência patrimonial. 

3- As deduções previstas no n.º 12º do Aviso n.º 3/2007 são, no caso das parti-

cipações a que é aplicado o método da equivalência patrimonial, efectuadas pelos 

valores por que se encontram registadas no balanço consolidado ou balanço 

consolidado ajustado. 

 

20º. As dúvidas que resultarem da interpretação e aplicação deste Aviso serão 

esclarecidas pelo Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Cabo Verde, que 

emitirá instruções necessárias ao seu cumprimento, bem como as modalidades e prazos 

dos respectivos reportes.  

 

21º. O presente Aviso entra imediatamente em vigor, atentos os prazos de adopção das 

NIRF estabelecidos no n.º 6º do Aviso n.º 2/2007.  

 

O Governador, Carlos Augusto de Burgo 


