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O Fundo terá várias fontes de fi nanciamento, nome-
adamente o Orçamento Geral do Estado, rendas das 
concessões ligadas ao sector marítimo e portuário e 
comparticipação de várias entidades conectadas ao sis-
tema de transporte, sendo que, de acordo com estudos 
já desenvolvidos, resulta demonstrada a sua viabilidade 
fi nanceira.

Assim, 

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 96/V/99, 
de 22 de Março, alterado pelo Decreto-lei n.º 2/2005, de 10 
de Janeiro, que estabelece o Regime Jurídico Geral dos 
Serviços Públicos, dos Fundos Públicos e dos Institutos 
Públicos; e 

Nos termos do n.º 2 do artigo 265.º da Constituição, o 
Governo aprova a seguinte Resolução:

Artigo 1.º

Objecto

A presente Resolução cria o Fundo Autónomo do Desen-
volvimento do Transporte Marítimo Inter-ilhas, adiante 
designado por FADTMI.

Artigo 2.º

Natureza

O FADTMI está dotado de autonomia administrativa 
e fi nanceira, e funciona sob a direcção superior do mem-
bro do Governo responsável pela área do Transporte 
Marítimo.

Artigo 3.º

Missão

1. O FADTMI tem por missão garantir a sustentabi-
lidade do serviço público do transporte marítimo inter-
ilhas, nomeadamente através do pagamento de indem-
nizações compensatórias às operadoras concessionárias.

2. Pode ainda o FADTMI apoiar o processo de rees-
truturação e modernização do sistema de transporte 
marítimo inter-ilhas, contribuindo, nomeadamente, para 
a modernização da frota, aquisição de novas embarcações 
e grandes reparações em navios, assim como a formação 
e capacitação dos recursos humanos.

Artigo 4.º

Estatuto

O estatuto do FADTMI é aprovado por Decreto-
Regulamentar.

Artigo 5.º

Entrada em Vigor

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho de Ministros de 15 de 
Janeiro de 2015.

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves

Resolução n.º 5/2015

de 11 de Fevereiro

Sabendo que em termos económicos e fi nanceiros, este 
é um momento de muita complexidade e incertezas, tendo 
em conta os efeitos nefastos que a actual crise fi nanceira 
impôs às economias mundiais. 

Acreditando que através da microeconomia, muitas 
iniciativas inovadoras, em resposta a este novo cenário 
económico e social que se vive, nomeadamente no sector 
privado, será a resposta à necessidade de um novo im-
pulso fi nanceiro na economia nacional.  

Tendo em conta que o Governo de Cabo Verde pre-
tende cada vez mais promover uma inclusão fi nanceira 
adequada, equilibrada e responsável, que contribua para 
a redução de desigualdades sociais, dando resposta à 
missão de eliminação da pobreza extrema, à promoção 
da vida condigna para todos, ao impulso de políticas 
públicas que assegurem a unidade, estabilidade e em-
poderamento da família Cabo-verdiana, e ao estímulo e 
empreendedorismo social, em prol do desenvolvimento 
económico do país.

Considerando que nos últimos anos as actividades de 
microfi nanças em Cabo Verde conheceram avanços sig-
nifi cativos e vêem ganhando uma crescente importância 
no contexto do desenvolvimento nacional, resultante, 
sobretudo, dos ganhos conseguidos na cobertura das 
populações que anteriormente não eram abrangidas no 
quadro do sistema fi nanceiro formal, principalmente 
mulheres chefes de família.

Tendo em consideração que a defi nição das grandes 
linhas de orientação estratégica para a governação do sec-
tor das microfi nanças, é a de uma inclusão socioeconómica 
dos grupos desfavorecidos, com foco principal nos mais 
pobres, com vista a sua especialização e rentabilização, 
através de uma oferta de serviços fi nanceiros modelados 
às suas necessidades que se traduzirá na viabilidade das 
suas actividades através do fi nanciamento, da formação 
e capacitação a nível de gestão de negócios.

Assim, com a perspectiva de materializar um dos grandes 
objectivos delineado no Programa do Governo para a VIII 
Legislatura, que se traduz numa Nação inclusiva, justa 
e próspera, com oportunidades para todos, o Governo de 
Cabo Verde elaborou o presente Plano Estratégico Na-
cional das Microfi nanças, que resulta de uma profunda e 
participada refl exão sobre as opções mais ajustadas para 
enfrentar os constrangimentos e os grandes desafi os que 
se perspectivam para o país no período 2014-2019. 

Nesta óptica, a estratégia está orientada por uma 
visão clara da necessária transferência de responsabili-
dades e competências com vista a um desengajamento 
progressivo do Estado e na oferta directa de serviços 
produtos fi nanceiros, resumindo as suas intervenções 
na promoção das condições objectivas de promoção e o 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas, do 
reforço e da consolidação do sistema fi nanceiro, de cap-
tação e mobilização de recursos e parcerias internas e 
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externas, todas inscritas numa perspectiva de fomento 
ao desenvolvimento empresarial, crescimento económico 
e redução sustentada da pobreza.

Assim,

Nos termos do n.º 2 do artigo 265.º da Constituição, o 
Governo aprova a seguinte Resolução:

Artigo 1.º

Objecto

É aprovado o Plano Estratégico Nacional das Micro-
fi nanças, em anexo à presente Resolução, da qual faz 
parte integrante.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua a publicação.

Aprovada em Conselho de Ministros de 22 de 
Janeiro de 2015.

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves

ANEXO

PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL 
DAS MICROFINANÇAS 2014-2019

I. Enquadramento

A defi nição das grandes linhas de orientação estratégica 
para a governação do sector das microfi nanças no País, 
resulta de uma profunda e participada refl exão sobre 
as opções mais ajustadas para enfrentar com sucesso os 
constrangimentos resultantes da escassez de oportunidades 
de emprego e acesso a rendimento, particularmente para 
as camadas mais desfavorecidas da sociedade. 

Posto desta forma, o desafi o consiste na criação das con-
dições favoráveis para a promoção e o desenvolvimento de 
um sistema privado de oferta descentralizada de serviços 
e produtos microfi nanceiros, que seja simultaneamente 
viável, resiliente e inclusivo.

Os progressos mais recentes registados no sector evi-
denciam uma crescente demanda por uma variedade de 
serviços microfi nanceiros e têm sido acompanhados por 
um processo de tomada de consciência tanto da parte do 
Governo, como dos atores do sector e dos parceiros de de-
senvolvimento, quanto à necessidade de se harmonizar as 
expectativas e criar mecanismos de governança efectiva 
do sector com vista a sua plena integração no quadro do 
sistema fi nanceiro nacional. Na realidade, reconhece-se 
que o sector das microfi nanças em Cabo Verde assume 
uma relevância sócio-económica substancialmente su-
perior à sua modesta expressão a nível dos principais 
agregados macro-económicos do País.

Efectivamente, a sustentabilidade da oferta descen-
tralizada de serviços e produtos fi nanceiros constitui um 
objectivo estratégico do Governo da República de Cabo 
Verde que, para além de reconhecer a contribuição deter-

minante do sector no processo da promoção da inclusão 
fi nanceira e económica, entende que qualquer medida 
de política pública a favor deste sector deverá, necessa-
riamente, contribuir para a estabilidade social e para a 
melhoria dos índices de bem-estar das populações, com 
enfoque particular nas camadas menos favorecidas, das 
quais fazem parte as mulheres chefes de famílias e os 
jovens à procura do primeiro emprego.

O desenho da estratégia nacional constituiu-se, assim, 
num exercício de planifi cação concertado para a eleição 
participativa de um conjunto de objectivos estratégicos e 
prioritários que nortearão o processo de desenvolvimento 
e modernização continuada do sector das microfi nanças, 
de forma a aumentar a sua contribuição no processo de 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas, no cres-
cimento económico e na redução sustentada da pobreza.

A consecução destes e outros demais objectivos que 
concorrem para a profi ssionalização do sector estão in-
trinsecamente dependentes da adopção de medidas de 
política articuladas, da melhoria do conhecimento das 
capacidades e das necessidades do mercado da demanda e 
de uma cooperação institucional mais efi caz, que valorize, 
sobretudo, a formação e a capacitação dos profi ssionais 
do sector e garanta o seu engajamento no processo de de-
mocratização do acesso a serviços e produtos fi nanceiros.

Neste sentido, a estratégia proposta está orientada por 
uma visão clara da necessária transferência e/ou partilha 
de responsabilidades, recursos e competências, de forma 
a criar as condições objectivas para um desengajamento 
progressivo do sector público na provisão directa de ser-
viços e produtos micro-fi nanceiros.

E é precisamente neste contexto que se inscreve a 
iniciativa do Governo de providenciar a elaboração deste 
Plano Estratégico Nacional para as Microfinanças, 
constituindo-se num documento referencial de orientação 
política para a promoção do desenvolvimento do sector 
das microfi nanças no período 2014 -2019.

II. Abordagem metodológica

A elaboração desta estratégia para o desenvolvimento 
das microfi nanças resulta de um processo amplo de diálogo 
e concertação de esforços entre as instituições públicas 
responsáveis pela condução da política do sector e os 
representantes das organizações do sector microfi nan-
ceiro, do sector fi nanceiro formal, da sociedade civil, dos 
associados e clientes das microfi nanças, dentre outros.  

Os trabalhos foram conduzidos com recurso a uma 
pedagogia de participação alargada e em estreita colabo-
ração com os representantes do Ministério da Juventude, 
Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, da 
Cooperação Luxemburguesa, através da ONG ADA, dos 
representantes das Instituições das Microfi nanças, dos 
clientes e de outros parceiros do sector.  Personalidades-
chave do sector e agentes de promoção e investigação no 
sector também foram auscultados. 

Os profi ssionais do sector e, particularmente, os diri-
gentes das Instituições das microfi nanças, e os represen-
tantes da organização de defesa dos interesses do sector 
foram, também, envolvidos.
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O documento de proposta da estratégia foi disponi-
bilizado e constituiu-se em objecto de apresentação na 
semana das microfi nanças  que decorreu na Cidade da 
Praia, em Dezembro  de 2014, seguindo um intenso 
debate do qual resultaram contribuições relevantes que 
foram retidas e incorporadas no presente plano. 

III. Análise SWOT do Sector das Microfi nanças 
– Matriz

A matriz a seguir sintetiza os principais aspectos 
emergentes do diagnóstico, os quais serão retomados e 
integrados na sua forma mais detalhada  no documento 
do plano de acção, enquanto instrumento quadro de ope-
racionalização das acções conducentes à realização dos 
grandes objectivos da estratégia nacional para o sector. 

Pontos Fortes do Sector Pontos Fracos do Sector

► Instituições das microfi-
nanças detentoras de know, 
experiência  e conhecimento 
da realidade socio económica 
dos clientes

► Existência de um mercado 
de demanda crescente não 
satisfeita

► Existência de programas 
de formação e capacitação 
profi ssional

► Escassez de oportunidades 
alternativas de acesso a 
emprego e rendimentos

► Limitada capacidade conco-
rrencial no mercado da oferta

►  Quadro institucional e 
regulamentar em construção

► Existência de uma manifesta 
vontade política para a 
promoção do desenvolvimento 
do sector

► Existência de uma estrutura 
de concertação e defesa dos 
interesses do sector

► Disponibilidade para a diver-
sifi cação e extensão da oferta

► Acesso facilitado a acções de 
capacitação e formação para 
os profi ssionais do sector

► Facilidade de acesso a assis-
tência técnica especializada

►  Política de fiscalidade 
atractiva para o crescimento 
do sector

► Disponibilidade de recursos 
humanos capacitados para 
integrar a fi leira do sector

► Experiência acumulada em 
processo de intermediação 
social e fi nanceira

► Estrutura organizativa e de 
gestão facilmente adaptáveis

► Conhecimento assumido 
das fragilidades e dos desafi os 
do sector

► Oferta de serviços de educação 
fi nanceira e empresarial

► Estrutura de governança e 
gestão pouco efi cazes/efi cientes

► Difi culdades de penetração nos 
mercados mais isolados

► Excessiva concentração na 
oferta do produto crédito

► Resistência à adopção de 
mecanismos  de  gestão  e 
operação mais transparentes

► Elevados custos de contexto 
devido à insularidade

►  Dificuldades de acesso a 
determinadas localidades 

► Fraca concentração populacional
► Mecanismos de gestão de 

riscos defi cientes
► Deficiente capacidade de 

planifi cação
► Tendência a proliferação de 

instituições das microfi nanças
► Excessiva dependência dos 

parceiros de desenvolvimento
► Quadro legal e regulamentar 

em processo de construção
► Elevada taxa de bancarização
► Dificuldades de acesso a 

funding em condições favoráveis
► Estrutura de governança e 

propriedade inadequado
►  Fraca propensão a intercoo-

peração 
► Deficiente capacidade de 

utilização de instrumento de 
gestão e planifi cação fi nanceira

► Prevalência de uma visão 
orientada por objectivos sociais 
em detrimento de fi nanceiros

►  A l t a  r o t a t i v i d a d e  d o s 
profi ssionais do sector

► Excessiva concentração junto 
aos centros urbanos

►  Def i c i ente  s i s tema  de 
segurança física e das operações

Oportunidades para o 
Sector

Desafi os para o Sector

► Existência de um mercado 
da demanda qualitativa e 
quantitativa não satisfeita

► Disponibilidade de serviços 
de formação e capacitação 
profi ssional

► Ambiente social, político e 
económico favorável 

► Difi culdades de acesso aos 
serviços e produtos da banca 
tradicional 

► Incapacidade de mobilização 
de garantias reais e aceitáveis 
pela banca tradicional

► Mercado informal das micro 
e pequenas empresas em 
franca expansão

► Vontade política manifesta e 
traduzida em acções concretas

► Ofertas alternativas de formação 
e capacitação profi ssional para 
os microempresários

►  Mercado de oferta de 
serviços de desenvolvimento 
empresarial em expansão

► Disponibilidade de parceiros 
de desenvolvimento

► Facilidades de reagrupamento 
e estabelecimento de parcerias

► Disponibilidade de pessoal 
no mercado com qualifi cação 
adequada 

► Grande propensão a riscos 
de  covar iânc ia  dev ido  a 
concentração e créditos em 
determinados sectores/grupos

► Propensão elevada a riscos 
morais 

► Proliferação das microfi nanças 
e propensão para o sobre-
endividamento

► Informalidade e incapacidade 
de conversão das garantias

► Mercado da informação para a 
gestão defi ciente

► Concorrência da oferta de 
serviços e produtos subsidiados

►  Deficiente qualidade da 
carteira podendo comprometer 
a viabilidade das operações

► Percepção do aumento da 
criminalidade e vandalismo

► Redução do mercado da oferta 
de fundos a custo zero

► Aumento da concorrência aos 
fundos disponibilizados pelos 
parceiros 

► Graduação do país ao grupo 
d e  r e n d i m e n t o  m é d i o  e 
diminuição da ajuda pública ao 
desenvolvimento

► Extensão dos serviços da banca 
tradicional aos clientes das 
microfi nanças

► Percepção do aumento dos 
níveis de fraude e corrupção 
interna devido a mecanismos 
defi cientes de controlo e gestão

► Difi culdades na reestruturação 
e resposta às exigência da nova 
legislação

IV. Princípios de orientação estratégica 

Tratando-se de terreno novo em Cabo Verde, as opções 
estratégicas aqui explicitadas são, ainda e necessaria-
mente, prudentes e abertas, e só poderão ser confi rmadas 
e aperfeiçoadas na prática durante o processo de imple-
mentação dos conteúdos do plano. 

Assim, no quadro da implementação das medidas 
de políticas constantes do plano impõe-se considerar 
as situações e as práticas organizativas prevalecentes, 
iniciando um trabalho de planifi cação e gestão partici-
pada entre parceiros responsáveis, desde o momento da 
primeira defi nição. 

Todavia, algumas soluções avançadas são de todo 
relevantes, uma vez que e refl ectem a situação de facto 
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prevalecente o sector e podem contribuir (se contornadas 
algumas difi culdades iniciais) para o aperfeiçoamento e 
a reconversão dos atuais modelos de organização e sis-
temas de governança das organizações do sector, tendo 
em linha de conta os modelos organizativos constantes 
da nova proposta de legislação para o sector. 

Nesta senda, a consecução dos grandes objectivos que 
ditaram e nortearam a elaboração do presente plano 
impõe a observância de alguns princípios que, resumi-
damente, podem ser explicitados em: 

► Necessidade de privilegiar acções simples e 
concretas e que ofereçam respostas imediatas 
às necessidades das Instituições das 
microfi nanças e seus promotores, dos clientes, 
dos microempresários, considerando sempre 
suas capacidades de assimilação, apropriação 
e resposta – condições suspcetíveis de 
evolução progressiva;

► Necessidade de adopção de uma pedagogia 
de participação para que as mudanças 
propostas venham realmente ao encontro 
das necessidades dos principais atores do 
processo, (governo central, autoridades locais, 
sector privado, operadores do sector e seus 
associados/clientes, sociedade civil, parceiros 
de desenvolvimento e comunidades). Para 
que possam vingar, deverão conter no seu 
bojo uma visão clara da necessária partilha de 
recursos, responsabilidades e competências; 

► Necessidade de privilegiar acções produtoras 
de resultados concretos e de impactos 
de curto e médio prazo, inscritas numa 
estratégia de longo prazo, permitindo, assim, 
perspectivar resultados duráveis e de efeitos 
multiplicadores, tanto na governança das 
instituições do sector, como na construção 
de um quadro legal, institucional e de 
governança adequado; 

► Necessidade de privilegiar o desenvolvimento 
de acções integradas que visam não somente 
os resultados da profi ssionalização do sector,  
mas também considere outras actividades 
desenvolvidas no quadro dos diferentes 
projectos e programas sectoriais de promoção 
e desenvolvimento económico e social das 
comunidades;

► Necessidade de conceder uma especial e particular 
atenção à participação das mulheres, dos 
grupos/comunidades menos favorecidos e 
das micro e pequenas empresas, criando, 
assim, condições para a sua efectiva inclusão 
fi nanceira/económica e desencorajando 
iniciativas indutoras de efeitos contrários.

Uma abordagem assim correctamente  aplicada per-
mitirá seguramente o estabelecimento de um diálogo 
permanente entre parceiros responsáveis e engajados, 
criando, consequentemente, as condições objectivas para 

uma implementação segura e perene das actividades 
conducentes à realização dos grandes objectivos que 
norteiam a presente estratégia.

V. Quadro institucional de implementação da 
estratégia

Para a realização dos grandes objectivos da presente 
estratégia afi gura-se crucial a criação de um quadro de 
concertação, articulação e cooperação envolvendo todos os 
stakeholders. Numa primeira abordagem a contribuição 
de alguns parceiros de desenvolvimento estão, já, asse-
gurados, nomeadamente a Cooperação Luxemburguesa, 
através da ADA. 

A orientação do processo de implementação da estra-
tégia será da responsabilidade do MJEDRH, enquanto 
entidade responsável pela condução das políticas sec-
toriais para as microfi nanças, em concertação com o 
Conselho de Concertação, que assegurará uma estreita 
articulação com as estruturas relevantes dos diferen-
tes ministérios, serviços desconcentrados, parceiros de 
desenvolvimento, municipalidades, representação das 
associações sócio-profi ssionais, de representação do sector 
das microfi nanças, da sociedade civil, procurando sempre 
criar um ambiente realmente favorável à participação, 
ao diálogo  e à cooperação. 

Para assegurar a compatibilidade entre as diferentes 
acções a serem desencadeadas no quadro da implemen-
tação da estratégia, uma especial e particular articulação 
com as associações de representação e defesa dos inte-
resses do sector, será assegurada. 

Neste contexto, ao Estado é assim reservado o papel de 
fomento do desenvolvimento empresarial, promoção do 
crescimento económico e redução sustentada da pobreza, 
através da adopção de medidas de políticas potenciadoras do 
desenvolvimento institucional e organizacional do sector, 
do reforço das capacidades de mobilização de parcerias e 
de captação de recursos para a extensão responsável da 
oferta a todo o território nacional. 

A dinamização de investimentos dirigidos à inovação 
tecnológica e, bem assim, a criação de mecanismos facili-
tadores do acesso a fundos constituem outros aspectos de 
particular relevância e que demandam uma intervenção 
concertada dos parceiros para o alcance da almejada 
profi ssionalização do sector. 

Às organizações do sector compete, sobretudo, criar as 
condições para um melhor aproveitamento das oportuni-
dades do mercado, encetando novas vias para a extensão 
efi ciente da cobertura e desenvolvendo esforços no sentido 
de reestruturar e adequar os seus modelos organizativos 
de governança e gestão às novas exigências legais.

Nesta perspectiva, entende-se como necessária a ins-
tituição de mecanismos de controlo e monitorização do 
processo de implementação das actividades de promoção 
do sector e facilitadoras do processo de acautelamento 
dos interesses dos clientes, afi m de se assegurar um 
nível adequado de endividamento que não comprometa 
o bem-estar populações e nem tampouco a sobrevivência 
das suas micro-iniciativas empresariais.

https://kiosk.incv.cv 2C6FDDE9-F8D0-48FD-B3CC-7DB1DBEDFBAE

Documento descarregado pelo utilizador CDI - BCV (10.8.0.160) em 25-02-2019 11:47:57.
© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida.

1
9

7
1

0
0

0
0

0
1

6
4

3

https://kiosk.incv.cv


422  I   SÉRIE —  NO  10  «B.   O.»  DA  REPÚBLICA   DE  CABO  VERDE — 11  DE  FEVEREIRO  DE  2015       

VI. Visão do Desenvolvimento para o Sector das 
Microfi nanças

Tendo presente as orientações da CGAP e as boas prá-
ticas da indústria e, em linha com a política do governo 
e as manifestas expectativas dos agentes promotores do 
desenvolvimento das microfi nanças, a visão que norteará 
a estratégia de desenvolvimento do sector, no médio prazo 
2014 -2019, traduz-se nos seguintes termos:

■ Assegurar um serviço de oferta perene 
e ajustada de serviços e produtos 
fi nanceiros às micro e pequenas 
empresas e aos pobres economicamente 
activos, através de instituições de 
microfi nanças privadas, competitivas, 
resilientes e sustentáveis, que operam 
sob as regras do mercado e integradas 
no sistema fi nanceiro nacional.

O caminho entre o exercício da missão e  a materiali-
zação da visão de futuro deve ancorar-se num conjunto 
de princípios estratégicos em que relevam: 

► A Solidariedade – expressa na exploração das 
complementaridades entre os sistemas 
mutualistas, as práticas tradicionais e 
comunitárias de poupança e prevenção dos 
riscos p.ex: associações, funerárias, meeting, 
boto, dentre outros, e as organizações de 
microfi nanças como forma de captar e 
capitalizar as poupanças individuais e/ou 
colectivas para o reforço dos fundos que serão 
redistribuídos sob a forma de créditos; 

► A Transparência – expressa na prática de 
disponibilização de informações  e  credíveis 
aos clientes e as instituições de controlo e 
supervisão facilitando um processo de tomada 
de decisão mais fundamentada; cultura da 
prática de responsabilização e prestação contas;

► A Confi ança – expressa no reforço das práticas 
mutualistas “djunta mô” e na criação de grupos 
de confi ança mútua como forma de ultrapassar 
as barreiras da mobilização de garantias para o 
acesso aos serviços das microfi nanças;

► Equidade – expressa no respeito pela 
dignidade e centralidade da pessoa humana 
independentemente do género, raça, credo ou 
cultura.

A realização desta visão pode ser medida através da 
capacidade e do alcance das Instituições das microfi nan-
ças na oferta de serviços fi nanceiros ajustados às micro e 
pequenas empresas e do esforço na melhoria das capaci-
dades de governança e gestão das organizações, enquanto 
mecanismos de suporte e garantia da sustentabilidade e 
efi cácia do sistema.

Os impactos produzidos com oferta dos serviços e pro-
dutos na geração de emprego e oportunidades de acesso 
a rendimentos e, bem assim, a contribuição do sector 

para o desenvolvimento económico e para a redução da 
pobreza constituem outros indicadores da mensuração 
do alcance da visão proposta. 

Sendo certo que as possibilidades de alargamento dos 
serviços às comunidades e grupos mais dispersos e dis-
tantes dos centros urbanos é, cada vez mais, função da 
viabilidade da oferta do serviço, mecanismos facilitadores 
deste processo poderão ser equacionados. 

Assim sendo, a capacidade de extensão da oferta, ainda 
que condicionada pelas condições demográfi cas e geográ-
fi cas dos aglomerados e sua propensão ao risco, depende 
em última análise das disponibilidades em termos de ser-
viços de educação e conscientização fi nanceira dos grupos  
alvos  e do esforço das Instituições das microfi nanças em 
prosseguir com os seus objectivos  de contribuir para o 
reforço da inclusão fi nanceira e social e de promoção do 
desenvolvimento económico local. 

Neste particular, o recurso a apoios estruturais tradu-
zidos em incentivos bem delineados e focalizados para a 
extensão da cobertura às regiões e populações dispersas 
e mais isoladas, poderá constituir-se num importante 
instrumento de impulso à realização plena do processo de 
inclusão fi nanceira dos grupos, sectores e comunidades 
mais vulneráveis. 

É, pois, com estas orientações em mente que o sector 
das microfi nanças deverá encarar o seu futuro, com 
ambição, realismo e determinação dentro de um quadro 
concertado de objectivos e resultados estratégicos sus-
ceptíveis de aportar um contributo substantivo para a 
realização da visão.

VII. Objectivo Estratégico de Desenvolvimento

Considerando as limitações em termos de recursos 
disponíveis e mobilizáveis, as expectativas dos diferentes 
stakeholders e, face aos resultados emergentes da analise 
SWOT, o objectivo estratégico que norteará o processo 
de desenvolvimento do sector, e que pode aportar con-
tribuições substantivas à realização da visão proposta é 
aqui  explicitada  nos seguintes termos:

■ Promoção da competitividade e da 
sustentabilidade do sector das 
microfi nanças, de forma a criar as 
condições objectivas de acesso a serviços 
e produtos fi nanceiros ajustados 
às necessidades e capacidades dos 
segmentos da população excluídos do 
sistema fi nanceiro formal e das micro 
e pequenas empresas, apostando na 
profi ssionalização, inovação e integração 
das instituições microfi nanceiras no 
sistema fi nanceiro nacional

A realização de um tal objectivo pode ser avaliada 
através da medição do grau de integração/adaptação das 
Instituições das microfi nanças no sector fi nanceiro nacio-
nal e suas capacidades de governança, gestão, adequação 
da oferta ao mercado da demanda, nível de efi ciência 
operacional e grau do alcance da sustentabilidade opera-
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cional e fi nanceira. Em suma, a avaliação será centrada 
nos três pilares essenciais da medição da performance 
das instituições microfi nanceiras, nomeadamente: 

i) O impacto dos serviços das microfi nanças sobre 
as micro e pequenas empresas e sobre as 
famílias e sua contribuição na  geração 
de oportunidades de acesso a emprego e 
rendimento e, em suma, os seus efeitos 
no  desenvolvimento económico e social das 
comunidades e  na redução da pobreza. 

ii) O alcance das Instituições das microfi nanças, 
ou seja, a capacidade da oferta em condições 
satisfatórias na cobertura às demandas nas 
diferentes regiões e localidades do país e o 
grau de adequação dos serviços e produtos às 
necessidades e capacidades das populações 
pobres economicamente activas e das suas 
iniciativas empresariais de proximidade;

iii) O grau de sustentabilidade operacional e 
fi nanceira das Instituições das microfi nanças 
será avaliada pelo grau de efi ciência 
operacional, efi cácia dos instrumentos 
de controlo interno, competitividade dos 
produtos e serviços, adequação do sistema de 
governança e grau de adesão aos princípios 
e às  boas práticas da indústria e  o grau do 
cumprimento das normas e regulamentos 
aplicáveis. A garantia do acesso continuado 
aos serviços aportará maior previsibilidade 
e segurança às instituições e aos clientes e, 
desta feita, contribuirá seguramente para 
a melhoria dos rendimentos das populações 
e para a viabilização das instituições 
provedoras de serviços. 

A avaliação contemplará, adicionalmente, outros as-
pectos de índole qualitativa, tais sejam: i) a contribuição 
do sector para a o crescimento económico e a redução da 
pobreza; ii) a contribuição do sector na rentabilidade e 
crescimento das micro e pequenas empresas; iii) a con-
tribuição do sector na promoção do emprego e na renta-
bilidade do investimento privado, e; vi) a contribuição 
do sector no alcance dos objectivos de desenvolvimento 
do Milénio. 

Indicadores de índole eminentemente quantitativa, 
serão incluídos no plano de acção a ser elaborado após 
a aprovação da estratégia, no qual estarão explícitos os 
resultados e as respectivas actividades, sua distribuição 
temporal, responsabilidades e orçamento. Serviços de 
hétero-avaliação junto aos clientes e outros grupos alvos 
das Instituições das microfi nanças serão assegurados. 

Neste particular e, para facilitar a realização do objec-
tivo supra, ao Estado é reservado o papel de assegurar 
que os agentes do sector possam desenvolver plenamente 
as suas actividades num ambiente legal e regulamentar 
adequado, reduzindo os custos do contexto, promovendo 
acções de formação e capacitação, educação fi nanceira 

das populações e, desta feita, contribuindo para a con-
solidação de sistema integrado, resiliente, transparente 
e mais efi ciente.

Com vista a realização destes e outros objectivos que se 
traduzem, simultaneamente, em processos, meios e fi ns 
foram, participativamente defi nidas as grandes linhas 
de intervenção prioritárias que são aqui  explicitadas 
sob a forma de objectivos a serem perseguidos durante 
o período de vigência do  presente plano:

► Dotação do sector das microfi nanças de um qua-
dro legal e regulamentar ajustado à realidade 
do sector e  facilitador do processo de cresci-
mento e desenvolvimento sustentado do sec-
tor das microfi nanças. 

► Fortalecimento da competitividade e reforço do 
crescimento orgânico das Instituições das 
Microfi nanças de forma a assegurar um au-
mento equilibrado e diversifi cado das capaci-
dades de oferta de serviços e produtos fi nan-
ceiros viáveis, sustentados e ajustados às ca-
racterísticas do mercado da demanda.

► Criação de um quadro de articulação, concerta-
ção e cooperação institucional  que seja fa-
cilitador do processo de implementação das 
acções e das medidas de políticas sectoriais, 
com vista a um aproveitamento mais efi caz 
e efi ciente das disponibilidades de recursos 
para a promoção do desenvolvimento do sec-
tor das microfi nanças.

► Promoção da integração do sector microfi nanceiro no 
sistema fi nanceiro nacional de forma a refor-
çar as suas capacidades de respostas na oferta 
viável e  continuada de  produtos e serviços 
fi nanceiros ajustados às reais e prioritárias 
necessidades dos mico empreendedores e das  
suas micro e pequenas empresas.

VIII. Eixos Estratégicos do Plano

As grandes linhas de intervenção que emergem como 
prioritárias para a promoção e o desenvolvimento do 
sector na presente conjuntura, podem ser traduzidas em 
eixos estratégicos de orientação, com objectivos especí-
fi cos claros e exequíveis durante o período de vigência 
do plano.

Pretende-se, assim, identifi car, para cada eixo estra-
tégico, princípios orientadores que deverão presidir às 
diversas áreas de actuação. As áreas de actuação propos-
tas não são exaustivas nem devem ser confundidas com 
acções/medidas, nem os princípios orientadores devem 
ser confundidos com objectivos operacionais, matérias 
que estarão integradas no plano de acção, enquanto 
instrumento operacional da estratégia. 

■ Eixo estratégico I:

Melhoria do quadro institucional, legal e regula-
mentar de forma a criar um ambiente realmente 
favorável à expansão e consolidação de um sector 
das microfi nanças responsável e duradouro
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Para a realização desta meta, foram identifi cados os 
seguintes objectivos específi cos:

■ Objectivo específi co I:

Concluir o processo de revisão do pacote legisla-
tivo para o sector e assegurar a sua aprovação e 
regulamentação

O Governo e os parceiros reconhecem a importância 
de se dotar o sector de uma legislação específi ca que, 
por um lado, permita credibilizar as operações do sector  
através de uma regulamentação apropriada e, por outro, 
confi ra ao sector maior rigor, previsibilidade e segurança. 
Todavia, tendo em conta as particularidades do sector, 
nomeadamente o contexto em as instituições  operam,  
a diversidade dos modelos organizacionais e suas confi -
gurações estatutárias, o desenho do quadro jurídico e as 
proposições quanto aos modelos de organização deverão 
ser sufi cientemente fl exíveis, de forma a facilitar o processo 
de reconversão e up-grade dos modelos organizacionais 
das atuais Instituições das microfi nanças. O processo 
de transição deverá garantir o necessário equilibrio de 
forma a não comprometer a continuidade das operações 
das instituições ora existentes. Tendo em conta a jovia-
lidade do sector, espaços para a criatividade e inovação 
serão acautelados de modo a facilitar às instituições o 
processo de ajuste e reconfi guração organizacional ao  
contexto da nova legislação.

Assim, para o alcance deste objectivo devem contribuir 
as seguintes acções:

1. Continuação do processo de socialização e re-
colha de subsídios para a conclusão da versão 
revista da legislação para o sector;

2. Promoção de uma ampla divulgação dos conteúdos 
da nova legislação junto dos operadores do 
sector, dos associados e clientes, dos parceiros de 
desenvolvimento e do público em geral;

3. Promoção de encontros e debates para análise 
da viabilidade dos modelos organizativos pro-
postos na nova versão legislativa e sobre as 
opções e alternativas para a reconversão e/ou 
upgrade das instituições existentes;

4. Estimulo à prática da auditoria nas institui-
ções de microfi nanças e incentivo à procura 
de serviços de avaliação qualifi cada e especia-
lizada, através de agências de rating de reco-
nhecido mérito.

A estratégia a implementar com este conjunto de acções 
visa atenuar os eventuais efeitos negativos da reestru-
turação do sector, nomeadamente através da aplicação 
dos conteúdos da iniciativa legislativa e regulamentar 
e, consequentemente, terá de ser integrada e coerente 
com as especifi cidades do sector e o contexto em que ela 
opera. Para o efeito, uma participação activa dos agen-
tes do sector deverá ser assegurada de modo   a evitar a 
descontinuidade na oferta.

► Objectivo específi co II. 

Elaboração e aprovação de um quadro regula-
mentar para a sector das microfi nanças

1. Estimulo à elaboração participativa de um qua-
dro regulamentar adaptado à realidade do 
sector e em linha com as boas práticas da in-
dústria, normas e regulamentos que regem o 
sistema fi nanceiro nacional;

2. Garantia de uma ampla socialização dos conteúdos dos 
regulamentos junto aos diferentes stakehol-
ders;

3. Promoção da instituição de um sistema refe-
rencial de contabilidade para as instituições 
microfi nanceiras, incluindo os aspectos refe-
rentes à política de fi scalidade aplicável ao 
sector;

4. Elaboração e implementação de um plano de acção 
de suporte às instituições de microfi nanças no 
processo de  reconversão/adaptação/up-grade 
das suas estruturas/modelo organizativa e es-
tatutária tendo em conta as orientações conti-
das no novo quadro legislativo/regulamentar.

A manutenção da estabilidade das operações das ins-
tituições das microfi nanças existentes constitui-se num 
processo multifacetado, que pressupõe a combinação de 
acções e intervenções prudentes e participadas por todos 
os envolvidos. 

Assim, no processo de implementação da estratégia 
serão priorizadas acções tendentes à capitalização e con-
solidação dos ganhos conseguidos até então no sector. A 
regulamentação deverá constituir-se numa oportunidade 
para clarifi car e desmistifi car alguns aspectos menos 
consensuais da legislação revista. As opções de mudan-
ças propostas serão objecto de análise e avaliação prévia 
das capacidades de assimilação e absorção por parte dos 
agentes do sector.

► Objetivo específi co III:

Criação de quadro institucional de concertação 
e gestão para o  sector das microfi nanças 

Para a realização deste objectivo concorrem as seguintes 
acções:

1. Instituição de um Concelho de Concertação 
para assegurar a supervisão e monitorização 
do processo de implementação dos conteúdos 
do presente plano; 

2. Promoção de encontros e consultas alargadas 
de avaliação da performance  e dos impactos 
resultantes das acções desencadeadas no qua-
dro da implementação dos conteúdos do plano 
de acção para o sector das microfi nanças; 

3. Proposição, sempre que se julgar pertinente,  
de mecanismos correctivos para reforçar a efi -
cácia das acções desencadeadas no processo de 
profi ssionalização do sector das microfi nanças; 
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4. Garantia da articulação e da coerência das in-
tervenções no sector das microfi nanças com 
as demais intervenções desencadeadas no 
quadro da implementação das políticas secto-
riais de desenvolvimento; 

5. Promoção da actualização do estudo de base 
do sector das microfi nanças e criação de uma 
base de dados do sector para facilitar o pro-
cesso de monitorização e avaliação da perfor-
mance das instituições do sector; 

6. Promoção de acções de formação, capacitação 
e reforço das capacidades institucionais e or-
ganizativas das associações profi ssionais do 
sector das microfi nanças.

Estas acções assumem particular relevância dada a 
tendência de concentração das actividades do sector nos 
grandes centros urbanos e peri-urbanos, onde existe uma 
dinâmica mais acentuada de actividades  económicas e   
grandes concentrações populacionais. Para enfrentar os 
desafi os da extensão das actividades do sector às regiões, 
sectores e grupos mais desfavorecidos mecanismos com-
pensadores serão instituídos.  

► Eixo estratégico II:

Promoção da profi ssionalização das Instituições 
das Microfi nanças e estímulo à extensão das suas 
actividades além-fronteiras 

O alcance deste objectivo pressupõe a implementação 
de um conjunto articulado de acções que podem ser re-
sumidas em:

1. Reforço das capacidades humanas e institucio-
nais do sector das microfi nanças, com vista a 
melhoria das suas capacidades de gestão e go-
vernança das Instituições das microfi nanças;

2. Estimulo do reforço das capacidades de monito-
rização e controlo interno e externo nas insti-
tuições do sector;

3. Fortalecimento dos mecanismos de planifi cação, 
monitorização e reporting das instituições de 
microfi nanças;

4. Apoio às instituições de  microfi nanças no pro-
cesso de reestruturação organizativa e fun-
cional das suas operações;

5. Encorajamento do desenvolvimento e institucio-
nalização de planos de carreiras e salários e 
de um Código de ética e deontologia para os 
profi ssionais do sector.

O desafi o que se coloca ao sector é encontrar mecanis-
mos que garantam um reforço da suas capacidades de ges-
tão e organização e uma maior qualifi cação e adequação 
dos seus recursos humanos, de modo a poderem melhor 
responder aos crescentes e cada vez mais complexos 
desafi os que são forçados a enfrentar. 

A melhoria das condições do trabalho e a adopção de 
um plano de formação, qualifi cação  e carreiras poderá 

conferir maior segurança aos colaboradores e, por conse-
guinte,  contribuir para a redução da taxa de rotatividade 
dos mesmos. Trata-se, pois, de aumentar a efi ciência, a 
qualidade e a produtividade, como forma de assegurar 
uma maior rentabilidade, confi ança e  credibilidade nas 
instituições do sector.

► Objectivo especifi co I: 

Reforço das capacidades institucionais, operacionais 
e de gestão das organizações provedoras de serviços 
microfi nanceiras 

Com vista ao alcance deste objectivo, identifi caram-se 
as seguintes linhas de actuação: 

1. Promoção de acções de formação e capacitação  
institucional das organizações das microfi -
nanças, de forma a melhorar as suas capaci-
dades de governança e gestão; 

2. Promoção de acções de formação e capacitação 
dos profi ssionais do sector das microfi nanças;

3. Estimulo à introdução de instrumentos standards 
de monitorização e avaliação da performance 
na gestão das instituições microfi nanceiras;

4. Promoção da melhoria das infraestruturas de 
suporte e gestão das organizações microfi -
nanceiras;

5. Incentivo à realização de estudos e pesquisas 
que visem melhorar o conhecimento sobre o 
perfi l dos clientes das microfi nanças, caracte-
rísticas da demanda e tendências do mercado.

Estas acções inserem-se integralmente nos objectivos 
globais da política do Governo e articulam-se com as 
tipologias de intervenção para o apoio ao desenvolvi-
mento de factores intangíveis de reforço das capacidades 
institucionais e promoção da competitividade, onde estão 
incluídos as iniciativas de  formação e capacitação pro-
fi ssional para o emprego, de suporte à pesquisa para o 
desenvolvimento de produtos e serviços inovadoras e da 
extensão da oferta microfi nanceira às regiões e grupos 
até então não abrangidos.

► Objetivo específi co II:

Promoção e reforço do crescimento e da compe-
titividade do sector das microfi nanças

Para a consecução deste objectivo é indispensável 
apostar fortemente na qualifi cação dos profi ssionais do 
sector, em factores imateriais, como sendo a melhoria das 
capacidades organizativas, de governança e de gestão das 
Instituições das microfi nanças, e, bem assim, na inovação 
de processos e diversifi cação de serviços e produtos para 
alavancar o processo de alargamento da cobertura para 
nichos de mercado até então não abrangidos. 

Assim sendo, o quadro das acções a implementar 
compreende:

1. Promover a extensão da cobertura dos serviços 
microfi nanceiros nas zonas rurais, facilitando o 
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desenvolvimento de produtos e serviços viá-
veis e adequados às necessidades particulares 
dos operadores do sector de actividades pri-
márias, nomeadamente,  da agricultura, das 
pescas e da pecuária; 

2. Estimular a introdução de mecanismos inova-
dores de garantias alternativas para o acesso 
a serviços e produtos das microfi nanças;

3. Estimular o estabelecimento de parcerias com-
plementares de intervenção entre as institui-
ções das microfi nanças, os serviços postais e 
outros provedores de serviços fi nanceiros;

4. Estimular a pesquisa no sector das microfi -
nanças com vista a promoção da segurança 
jurídica, contábil e de governança corporativa 
relativos às actividades das Instituições das 
microfi nanças;

5. Incentivar a adopção dos princípios e orienta-
ções da CGAP nas instituições das microfi -
nanças e estimular a adesão às boas práticas 
de governança e gestão da indústria;

6. Estimular a concorrência no sector, através da 
criação de mecanismo inibidores das práticas 
anti concorrenciais e reforçar os mecanismos 
de transparência e governança corporativa do 
sector; 

7. Incentivar a poupança e a capacidade de mobi-
lização e captação de recursos para o sector e 
implementar um sistema de informação fi ável 
e acessível sobre as actividades do segmento 
das microfi nanças.

E porque se entende que  a investigação constitui-se 
num importante instrumento para o aperfeiçoamento do 
conhecimento sobre o mercado da demanda, suas carac-
terísticas, carências e potencialidades, a diversifi cação 
da oferta emerge como uma necessidade prioritária. Esta 
deverá ser desenvolvida em estreita articulação com ins-
tituições de pesquisa, universidades e outros parceiros de 
modo a estimular a necessária transferência de tecnolo-
gias, a inovação e a exploração de complementaridades 
especializadas na oferta descentralizada de serviços 
microfi nanceiros às comunidades.  

► Objetivo específi co III:

Promoção de mecanismos facilitadores do acesso 
a fundos de refi nanciamento para as instituições 
das microfi nanaças

1. Inventariar as necessidades do sector em ter-
mos de funding e promover mecanismos de 
garantia para assegurar o refi nanciamento 
para o sector;

2. Estimular uma cooperação mais estreita entre 
as Instituições das microfi nanças e os serviços 
da banca comercial;

3. Apoiar as instituições das microfi nanças nos 
esforços de desenvolvimento e diversifi cação 
de novos serviços e produtos;

4. Promover pesquisas sobre as oportunidades de 
investimento a nível micro e sobre os custos da 
oferta de serviços fi nanceiros descentralizados;

5. Promover fóruns de sensibilização, refl exão e 
debate sobre a temática das microfi nanças;

6. Avaliar as possibilidades de extensão ao sector 
da possibilidade de acesso aos  recursos, fun-
dos públicos e de garantia existentes. 

Sendo certo que as possibilidades de crescimento das 
disponibilidades para o sector (por via da mobilização das 
poupanças e no quadro das parcerias com os doadores) 
estão sujeitas a fortes condicionalismos e restrições, 
importa apostar defi nitivamente na criação de meca-
nismos alternativos de mobilização de recursos para o 
refi nanciamento da carteira de créditos das instituições 
das microfi nanças. 

A comercialização do sector das microfi nanças, através 
da mobilização de investimentos privados, emerge como 
uma alternativa a ser equacionada e prudentemente 
avaliada, pois que o futuro do sector passa seguramente 
pela capacidade das instituições das microfi nanças em 
competir na mobilização de recursos no mercado. 

► Eixo estratégico III:

Reforço dos mecanismos de coordenação, concer-
tação e cooperação entre os parceiros de forma a 
facilitar a implementação da estratégia e das me-
didas de política sectorial para as microfi nanças

E porque o desenvolvimento pressupõe responsabi-
lidades que devem ser assumidas e direitos e deveres 
que devem ser preservados na implementação de uma 
tal estratégia, são exigidos interlocutores organizados, 
verdadeiros parceiros com responsabilidades e compe-
tências bem defi nidas e assumidas. Aliás, uma tal opção 
resulta das indicações do programa do governo para a 
VIII legislatura.

 Mecanismos de planifi cação e monitorização partici-
pada serão instituídos para  facilitar a sistematização, 
intensifi cação do diálogo e assegurar uma concertação 
permanente entre todos os atores do processo. Importa 
relembrar que as actividades das microfi nanças são de 
natureza evolutiva e altamente condicionadas por factores 
objectivos e subjectivos. Daí que importa a mobilização de 
parceiros organizados que estarão em melhores condições 
de assumir progressivamente suas responsabilidades na 
edifi cação de um sistema microfi nanceiro que seja simul-
taneamente coerente, inclusivo e sustentado. 

Nesta perspectiva, despontam como objetivos especí-
fi cos prioritários para a realização do objectivo supra: 

► Objectivo especifi co I:

Promoção do fortalecimento das estruturas de 
coordenação e concertação de forma a assegurar 
uma implementação mais efi caz e efi ciente da 
estratégia de desenvolvimento para o sector 
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As realizações a serem conduzidas com vista ao alcance 
deste objectivo serão norteadas pelas seguintes acções: 

1. Garantir o funcionamento efi caz do Conselho 
de Concertação, disponibilizando os meios ne-
cessários a sua efectiva operacionalização; 

2. Reforçar as capacidades institucionais e 
humanas da Associação Profi ssional das 
Instituições de Microfi nanças; 

3. Estimular a criação e instituição de mecanis-
mos de concertação entre os doadores de forma a 
assegurar uma intervenção integrada e com-
plementar, e orientadas para a realização dos 
objectivos estratégicos de desenvolvimento 
das microfi nanças;

4. Implementar um plano institucional de comu-
nicação para o sector;

5. Promover acções de formação, capacitação e 
assistência técnica para reforçar as capa-
cidades dos parceiros, e, em particular, do 
Ministério da Juventude e Desenvolvimento 
dos Recursos Humanos, do Banco de Cabo 
Verde, enquanto estruturas de representa-
ção dos poderes públicos e responsáveis pela 
orientação e monitorização e supervisão do 
processo de desenvolvimento do sector;

6. Implementar mecanismos de suporte a gestão 
dos riscos nas instituições de microfi nanças. 
Avaliar a possibilidade de criação de uma 
central de riscos ou, então, de extensão do 
acesso à central de risco por parte das insti-
tuições microfi nanceiras. 

A eleição de uma abordagem de intervenção concertada 
e participativa, seguramente, facilitará o estabelecimento 
de uma plataforma de  diálogo permanente entre parcei-
ros engajados, criando, assim, as condições objectivas 
para a produção de resultados duradouros de impactos 
positivos, tanto a nível dos clientes como dos atores do 
sector e, consequentemente,  para uma integração mais 
facilitada do sector no quadro do sistema  fi nanceiro 
nacional. 

Por outro lado, um processo assim delineado e, correc-
tamente, aplicado, permite seguramente conciliar inte-
resses de todos os stakeholders, incluindo as Instituições 
das microfi nanças e seus associados/clientes, o Governo 
Central e as autoridades locais, o Banco Central, en-
quanto entidade supervisora do sistema, os parceiros de 
desenvolvimento, as organizações da sociedade civil e ou-
tras estruturas de promoção e apoio ao desenvolvimento.

► Eixo estratégico IV: 

Facilitação da integração do sector microfi nan-
ceiro no sistema fi nanceiro nacional, de forma a 
criar as condições para uma oferta continuada de 
produtos e serviços microfi nanceiros ajustados 
às necessidades das micro e pequenas empresas

O presente plano tem subjacentes as preocupações 
relativas ao controlo dos níveis de endividamento das 
famílias, pelo que no processo da sua implementação uma 
particular e especial atenção será dispensada na procura 
de soluções tecnológicas inovadoras e energeticamente 
mais efi cientes de gestão e partilha de riscos. Ações de 
educação, comunicação  e informação  fi nanceira para as 
famílias e os operadores das micro e pequenas empresas 
serão contempladas.

Entendendo que as microfi nanças se constituem em 
instrumentos de política para incentivar, dinamizar e 
alavancar projectos de investimento a nível micro, a in-
tegração dos sector no sistema fi nanceiro nacional poderá 
constituir-se num mecanismo preventivo para acautelar 
os riscos das operações, facilitar o acesso a fundos em 
condições mais favoráveis e sobretudo, para qualifi car e 
consolidar a sua capacidade de gestão e organização de 
forma a ir ao encontro das novas exigências e preferências 
das micro e pequenas empresas. 

A realização deste objectivo pressupõe a implementação 
de um conjunto de acções que podem ser sintetizadas em: 

1. Condução de uma avaliação institucional das 
organizações das microfi nanças com recurso 
a serviços de avaliação especializados e de 
credibilidade reconhecida, a fi m de avaliar as 
potencialidades, capacidades, carências e ex-
pectativas e, em decorrência, propor medidas 
e acções específi cas favorecedoras do processo 
de profi ssionalização e integração do sector 
no sistema fi nanceiro nacional; 

2. Promoção da elaboração e implementação de um 
plano de acção de formação e capacitação  dos 
staff das Instituições das microfi nanças,  re-
forçando e encorajando a criação de estrutu-
ras fi nanceiras autónomas e especializadas 
de forma a  facilitar o processo de profi ssio-
nalização e, por conseguinte, de integração do 
sector no sistema fi nanceiro nacional;

3. Articulação de parcerias com os doadores, agentes 
do sector fi nanceiro formal, organizações re-
presentantes dos interesses do sector e o pú-
blico em geral para equacionar e implemen-
tar soluções viáveis e adaptáveis de oferta de 
funding ao sector e para uma gestão contra-
tual dos recursos destinados à promoção e de-
senvolvimento das microfi nanças;

4. Desenvolvimento e implementação de mecanis-
mos efi cazes de suporte e monitorização do 
processo de profi ssionalização e integração do 
sector no sistema fi nanceiro nacional;

5. Promoção de mecanismos facilitadores da mobi-
lização de recursos para as Instituições das 
microfi nanças junto às associações mutualistas, 
funerárias, meeting e outras manifestações 
de solidariedade interessada para a poupança, 
gestão solidária e partilhada de riscos. 
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O papel das autoridades públicas neste particular 
é essencial e deverá centrar-se, sobretudo, na criação 
das condições objectivas e facilitadoras do processo de 
reconversão, expansão e upgrade das instituições do 
sector, nomeadamente na defi nição e implementação 
de um plano de acção realístico e exequível, de forma a 
assegurar uma transição segura e de efeitos duradouros.

Diante dos diferentes modelos de organização das 
instituições do sector e frente aos grandes desafi os que 
a nova legislação encerra, a responsabilidade do MJEDRH 
e da entidade de supervisão do sistema fi nanceiro na-
cional - Banco de Cabo Verde, se acentua na mesma 
proporção que crescem as dúvidas e as expectativas das 
organizações do sector quanto aos caminhos a seguir para 
continuar a desempenhar o papel que lhe é reservado no 
panorama fi nanceiro nacional. 

► Objectivo específi co I:

Promoção e instituição de mecanismos viáveis 
e efi cazes de fi nanciamento para as instituições 
microfi nanceiras 

Destacam-se como acções prioritárias para a realização 
deste objectivo:  

1. Suportar as Instituições das microfi nanças nos 
esforços de adequação e up-grade das suas es-
truturas organizacionais e de autonomização;

2. Promover acções de capacitação e assistência técnica 
especializada para facilitar a profi ssionalização 
das instituições microfi nanceiras;

3. Analisar as alternativas de fi nanciamento viável 
para as instituições de microfi nanças;

4. Implementar mecanismos viáveis de fi nancia-
mento para as instituições microfi nanceiras;

5. Incentivar a pesquisa e a inovação no sector das 
microfi nanças e reforçar a cooperação entre 
as Instituições das microfi nanças, a banca 
tradicional e as MPEs; 

6. Estimular a cooperação entre as Instituições das 
microfi nanças e as organizações de oferta de 
serviços de promoção empresarial (Business 
Development Services – BDS) de modo a faci-
litar o processo de especialização e profi ssio-
nalização das Instituições das microfi nanças;

Em suma, trata-se de uma estratégia ancorada nos 
princípios e nas boas e reconhecidas práticas da indústria 
microfi nanceira que, tendo como meta a profi ssionalização 
do sector das microfi nanças, articula: i) a valorização e 
o crescimento das micro e pequenas empresas; ii) a pro-
moção do emprego e da coesão social; iii) a salvaguarda 
dos interesses dos clientes, e; iv) a consolidação de um 
sistema fi nanceiro inclusivo, dinâmico e robusto, que 
persegue, dentre outros, os objectivos do crescimento, da 
competitividade e da redução da pobreza. 

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves

Resolução n.º 6/2015
de 11 de Fevereiro

A consolidação do Estado de Direito Democrático re-
quer uma Administração Pública qualifi cada e competente 
ao serviço dos utentes e em prol do desenvolvimento 
da Nação. No cumprimento da missão de bem servir 
os clientes/utentes da administração pública, cabe aos 
funcionários públicos agir com presteza, dedicação, zelo 
e profi ssionalismo.

Com efeito, o desafi o de desenvolvimento de Cabo 
Verde exige uma Administração Pública comprometida 
com os princípios, nomeadamente, da ética, legalidade, 
efi ciência, qualidade, prossecução de interesse público, 
transparência, boa-fé, justiça, imparcialidade, celeri-
dade.  Cabe a todos os funcionários da Administração 
Pública o total empenho no alcance daquele objectivo e 
profundo compromisso na garantia de serviços de qua-
lidades, com elevado padrão de excelência e alicerçados 
em condutas éticas traduzidas em atitudes e  compor-
tamentos nobres e exemplares para a garantia  do bem 
público e dos princípios do Estado de Direito Democrático.

Com este Código de Ética e Conduta pretende-se, 
fundamentalmente, reforçar e garantir a observância 
dos princípios e valores que orientam a Administração 
Pública, auxiliar e orientar os utentes no conhecimento 
dos padrões administrativos a que estão sujeitos e o que 
podem esperar das instituições, servir igualmente como 
um guia útil para os funcionários nas suas relações com os 
utentes, elevando a qualidade da Administração Pública 
e reduzindo a probabilidade de utilização arbritrária do 
poder discricionário, tendo em consideração que a ética 
é essencialmente uma  questão de prática.

Para uma aplicação prática e efi ciente,  que traduz-se 
em prevenir e punir os factos e comportamentos con-
trários aos princípios éticos e dos interesses públicos, 
o Código estabelece a criação e funcionamento de uma 
Comissão de Ética, em todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública, a quem cabe a responsabilidade 
de fazer observar os princípios deste  Código.  

Considerando a existência deste Código uma condição 
necessária e indispensável para que a Administração Pú-
blica fomente a ética, no desempenho e liderança dos seus 
funcionários em toda a sua actividade, e contribua essen-
cialmente para partilhar compromisso e gerar confi ança;

Assim:
Nos termos do n.º 2 do artigo 265.º da Constituição, o 

Governo aprova a seguinte Resolução:
Artigo 1.º

Objecto

A presente Resolução aprova o Código de Ética e Con-
duta, que se publica em anexo ao presente diploma e que 
dele faz parte integrante.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho de Ministros de 8 de 
Janeiro de 2015.

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves
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