
Aviso nº 7/2007 

LIMITES À CONCENTRAÇÃO DE RISCOS 

DE CRÉDITO E AFINS 

 

Considerando os impactes da adopção das Normas Internacionais de Relato Financeiro 

(NIRF) existe a necessidade de actualizar o enquadramento dos limites à concentração 

de riscos de crédito e afins; 

 

A Lei Nº 3/V/96 de 1 de Julho, conferiu ao BANCO DE CABO VERDE a competência 

para, relativamente às instituições sujeitas à sua supervisão, estabelecer entre outros, os 

limites à concentração de riscos de crédito. 

Considerando o disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 37º da Lei Nº 3/V/96 de 1 de 

Julho, o BANCO DE CABO VERDE determina o seguinte: 

 

1º O n.º 2º do Aviso n.º 09/99 passa a ter a seguinte redacção: 

 

“2º Para o efeito do presente Aviso, considera-se: 

 

1- Risco: a eventualidade de depreciação ou perda de valor de qualquer dos elementos 

do Activo e extrapatrimoniais enumerados no Anexo do Aviso n.º 4/2007, sobre rácio 

de solvabilidade, designadamente, qualquer facilidade, utilizada ou não, concedida por 

uma instituição de crédito e traduzida, em: 

a) Atribuição de crédito; 

b) Prestação de garantias sob a forma de aval, fiança, ou qualquer outra; 

c) Aquisição ou detenção de participações financeiras ou de títulos de qualquer 

natureza emitidos pelo mesmo cliente. 

 

2- (mantém) 

 

3- Clientes Ligados: duas ou mais pessoas, singulares ou colectivas, que constituam 

uma única entidade do ponto de vista do risco assumido, por estarem de tal forma 

ligadas que, na eventualidade de uma delas deparar com problemas financeiros, a outra, 

ou todas as outras, terão, provavelmente, dificuldades em cumprir as suas obrigações. 

Considera-se que essa relação se verifica, nomeadamente: 

 

a) Quando uma delas detém, directa ou indirectamente, uma relação de controlo 

sobre a outra ou sobre as outras; 

b) Quando as pessoas em questão sejam subsidiárias da mesma empresa mãe; 

c) Quando existam accionistas ou associados comuns, que exerçam influência 

significativa nas entidades em questão; 

d) Existam administradores comuns; 

e) Quando entre elas existam garantias cruzadas; 

f) Quando entre essas pessoas exista interdependência comercial directa que não 

possa ser substituída a curto prazo. 

 

O conceito de grupo de clientes ligados não se aplica, todavia, às ligações entre 

empresas públicas ou empresas de outra natureza sujeitas ao controlo comum do Estado. 

 

4- Fundos próprios – Os tipos de valores indicados no Aviso n.º 3/2007, calculados nas 

condições aí estabelecidas.” 

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

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



políticas fi nanceiras 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: 

 

a) Poder sobre mais de metade dos direitos de voto em virtude de um acordo com 

outros investidores; 

b) Poder para gerir as políticas fi nanceiras e operacionais da entidade de acordo 

com uma cláusula estatutária ou um acordo; 

c) 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 

d) 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. 

 

6- Controlo Conjunto – De acordo com a Norma de Contabilidade Internacional 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; 

 

7- Influência Significativa – De acordo com a Norma de Contabilidade Internacional 28 

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

políticas financeira e operacional da empresa investida mas que não é controlo nem 

controlo conjunto sobre essas políticas; 

 

8- Grupo – De acordo com a NIC 27, é constituído por uma empresa-mãe e todas as 

suas subsidiárias; 

 

9- Empresa-Mãe – De acordo com a NIC 27 é uma entidade que detém uma ou mais 

subsidiárias; 

 

10- Empreendedor – De acordo com a NIC 31, é um parceiro de um empreendimento 

conjunto que tem controlo conjunto sobre esse empreendimento; 

 

11- 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); 

 

12- Empreendimento Conjunto – De acordo com a NIC 31, é um contrato segundo o 

qual dois ou mais parceiros empreendem uma actividade económica que esteja sujeita a 

controlo conjunto; 

 

13- Associada – De acordo com a NIC 28, é uma entidade, incluindo uma não 

constituída tal como uma parceria, sobre a qual a investidora tenha infl uência signifi cativa 

e que não seja uma subsidiária nem um interesse num empreendimento conjunto” 

 

2º O ponto 2 do n.º 4º do Aviso n.º 09/99 passa a ter a seguinte redacção: 



 

“2- O limite a que se refere o número anterior é reduzido  para 20% quando o cliente for 

a empresa mãe, ou uma subsidiária da instituição, ou uma subsidiária da empresa mãe 

ou o grupo de clientes ligados entre si integrar alguma destas entidades.” 

 

3º É retirado o n.º 8º do Aviso n.º 09/99. 

 

4º Os números 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º do Aviso n.º 09/99 

passam a ler-se números 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 

respectivamente, do mesmo Aviso. 

 

5º O n.º 10º do Aviso n.º 09/99 passa a ter a seguinte redacção: 

 

“10º Também não são considerados para efeito do cálculo dos limites referidos no n.º 4º 

os riscos: 

 

1- Cobertos por garantia expressa e irrevogável das entidades referidas no n.º 9º; 

 

2- (mantém) 

 

3- (mantém) 

 

4- (mantém) 

 

5- (mantém) 

 

 

6- Caucionados por depósitos em numerários constituídos na instituição mutuante ou 

numa instituição de crédito que seja empresa controladora ou subsidiária daquela 

instituição; 

 

7-  Caucionados por certificados de depósito emitidos pela instituição mutuante ou por 

uma instituição de crédito que seja empresa controladora ou subsidiária daquela 

instituição e que se encontrem depositados em qualquer delas; 

 

8- (mantém) 

 

9- (mantém) 

 

10- (mantém) 

 

11- (mantém) 

 

12- (mantém)” 

 

6º O ponto 4 do n.º 11º do Aviso n.º 09/99 passa a ter a seguinte redacção: 

“4- Emergentes dos elementos extrapatrimoniais de rico baixo e médio baixo referidos 

na parte II do anexo ao Aviso nº 4/2007, sobre Rácio de Solvabilidade;” 

 

7º O ponto 1 do n.º 12º do Aviso n.º 09/99 passa a ter a seguinte redacção: 



“1- Não podem ser emitidos pela própria instituição, pela sua empresa mãe, por uma 

subsidiária de qualquer delas nem por qualquer entidade ligada ou em relação de grupo 

com o beneficiário da garantia.” 

 

8º O ponto 2 do n.º 14º do Aviso n.º 09/99 passa a ter a seguinte redacção: 

 

“2- Os elementos extrapatrimoniais enumerados na parte II do anexo ao Aviso nº 

4/2007, pelo valor nominal; e” 

 

9º O BANCO DE CABO VERDE fixará por instruções os procedimentos a adoptar 

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

 

10º O presente Aviso entra imediatamente em vigor. 

 

11º É republicado em anexo o Aviso nº 09/99, com as alterações introduzidas pelo 

presente Aviso. 

 

O Governador, Carlos Augusto de Burgo 


