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 Nota de Abertura 

O Banco de Cabo Verde, instituído a 29 de setembro 
de 1975, tem como principal atribuição assegurar a 

manutenção da estabilidade dos preços e promover a 
solidez e a eficiência do sistema financeiro nacional.

Enquanto instituição de referência no país, o Banco Central, na qualidade de 
regulador e supervisor nas esferas monetária, financeira e cambial, enfrenta vários 
desafios, nomeadamente o de fortalecer a sua comunicação com a sociedade e os 
seus stakeholders, enquanto instituição promotora do conhecimento.

Por isso, em 2021, foi criado o Gabinete de Comunicação Organizacional, que 
tem como missão assegurar a gestão da comunicação do Banco de Cabo Verde, 
no âmbito da Política de Comunicação, garantindo uma melhor compreensão 
das funções do Banco Central, a oportunidade, a transparência da informação 
bem como a preservação da memória institucional.

É neste contexto que se publica esta brochura que tem por objetivo continuar a 
dar a conhecer o Banco Central da República de Cabo Verde, designadamente: 
Missão/Visão/Valores, Quem Somos, Marcos Importantes, Como Funcionamos, 
Como Estamos Estruturados, Como Comunicamos, Linhas de Orientação 
Estratégica 2021-2024 e as Relações Internacionais do Banco.

                                                                                                           O Governador

                                                                                                            

                                                                                                           Óscar Santos
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1. Missão/Visão /Valores 

Missão: Assegurar a manutenção da estabilidade dos preços e promover a solidez 
e a eficiência do sistema financeiro nacional.

Visão: Ser amplamente reconhecido, interna e externamente, como um banco 
central credível pela sua autonomia, excelência técnica e pela eficácia com que 
alcança o objetivo da estabilidade dos preços e promove a solidez e a eficiência 
do sistema financeiro nacional. 

Valores: Ética, Compromisso com a Instituição, Espírito de Equipa, Excelência, 
Responsabilidade Socio-Ambiental.
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2. Quem Somos

- Banco Central da República de Cabo Verde;
- Autoridade Cambial;
- Supervisor dos mercados monetário, financeiro e cambial;
- Superintendente do Sistema de Pagamentos.

Como Banco Central, o BCV desempenha as seguintes funções: 

• assegura e regula a criação, a circulação e o valor da moeda nacional; 
•  detém o exclusivo da emissão de notas e moedas, incluindo as comemorativas;
• executa, de forma autónoma, a política monetária e cambial; 
• detém e gere as reservas de câmbio oficiais do País e age como intermediário 
nas relações monetárias internacionais do Estado; 
• presta assessoria ao Governo em assuntos de natureza financeira. 
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Como autoridade cambial, cabe-lhe especialmente: 

• fiscalizar e autorizar, se necessário, os pagamentos externos; 
• celebrar com entidades congéneres, públicas ou privadas, domiciliadas no 
estrangeiro, em nome próprio ou em representação do Estado de Cabo Verde, 
acordos de compensação e pagamentos ou quaisquer contratos com as mesmas 
finalidades.
Como supervisor dos mercados, cabe-lhe, entre outras funções: 
• regular o funcionamento dos mercados monetário, financeiro e cambial, 
adotando providências genéricas ou intervindo, sempre que necessário, para 
garantir o cumprimento dos objetivos da política económica, em particular no 
que se refere à evolução das taxas de juro e de câmbio; 
• assegurar a solvabilidade e a solidez financeira de cada uma das instituições 
financeiras individualmente, integrada no respetivo perímetro de consolidação, 
bem como sobre cada mercado financeiro, e por essa via, garantir a estabilidade e o 
funcionamento eficiente do sistema financeiro; 
• exercer a supervisão da atividade seguradora, resseguradora, de mediação de 
seguros, de fundos de pensões e de atividades conexas ou complementares.

Como superintendente do Sistema de Pagamentos, compete-lhe: 

• assegurar, regular, fiscalizar e promover o bom funcionamento dos sistemas de 
compensação e de pagamentos; 
• garantir a estabilidade sistémica e a eficiência do Sistema de Pagamentos, assim 
como a segurança e o bom uso dos instrumentos de pagamento.
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3. Marcos Importantes

1975 - Criação a 29 de Setembro 
Na altura da sua criação, o BCV desempenhava as funções de Banco Central e 
Emissor, de Autoridade Cambial, de Caixa do Tesouro e de Banco Comercial.

1976 - Assunção das atividades do Banco Nacional Ultramarino 
Durante 111 anos, o Banco Nacional Ultramarino foi a principal instituição 
bancária em Cabo Verde. Tinha o privilégio do monopólio de emissão de notas, 
durante o período colonial, concedido pelo então reino de Portugal.

1977 - Emissão da primeira moeda nacional, o Escudo de Cabo Verde (ECV)
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1978 - Desvinculação da moeda nacional do Escudo Português 
O escudo de Cabo Verde começou por estar vinculado ao escudo português mas, 
na sequência de sucessivas desvalorizações deste, o ECV passou a estar vinculado 
a um cabaz de moedas, num regime de taxas fixas. 

1993 - Separação das funções de banco comercial
Com a separação das funções de banco comercial e com a liberalização do sector 
financeiro, a partir de 1991, o BCV passa então a assumir funções de Banco 
Central e de supervisor de todo o sistema financeiro.

1999 - Vinculação da moeda nacional ao Euro 
Em 1998 foi assinado com Portugal um Acordo de Cooperação Cambial, no 
âmbito do qual a moeda cabo-verdiana passou a estar ligada ao escudo português, 
por uma paridade fixa. Com a entrada de Portugal na zona euro, em janeiro de 
1999, o ECV ficou ligado ao euro por um câmbio fixo, que prevalece até hoje. 
Este mecanismo vem contribuindo para a garantia da estabilidade de preços e 
significativa redução da inflação importada. 

2002 - Aprovação de uma nova Lei Orgânica 
A lei de 2002 veio clarificar a missão do Banco e reforçar a sua autonomia e 
independência, traduzida na independência orgânica dos seus titulares, na 
independência funcional e na independência face aos interesses envolvidos na 
sua atividade.

2021 – Inauguração da nova sede do BCV 
A inauguração da nova sede do BCV, a 11 de fevereiro de 2021, pelo Primeiro 
Ministro, José Ulisses Correia e Silva, na presença do Vice-Primeiro-Ministro e 
Ministro das Finanças, Olavo Correia, e do Governador, Óscar Santos, foi um 
sonho muito acalentado pelos Colaboradores e as sucessivas Administrações do 
BCV.
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4. Como funcionamos

O Banco de Cabo Verde exerce a sua autoridade através dos seguintes órgãos: 

Governador 

É um órgão singular, tendo o Governador voto de qualidade nas reuniões a que 
preside. Representa e actua em nome do Banco, preside e coordena a ativida-
de do Conselho de Administração, com um mandato de 5 anos, renovável por 
uma só vez por igual período. Junto ao Governador funciona a Auditoria Geral 
do Mercado de Valores Mobiliários (AGMVM), responsável pela supervisão do 
mercado de capitais. 

Conselho de Administração 

 

É composto pelo Governador e 2 a 4 Administradores, com um mandato de 5 
anos, renovável por uma só vez, por igual período. Orienta e pratica todos os 
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atos necessários à prossecução dos fins do Banco. O Conselho de Administração, 
sob proposta do Governador, divide-se em pelouros, o que implica a delegação 
de poderes. 

Conselho Fiscal

É composto por 3 membros, um dos quais auditor certificado. Fiscaliza a 
atividade do Banco, com um mandato de 3 anos, renovável por igual período. As 
funções dos membros do Conselho Fiscal são acumuláveis com outras atividades 
profissionais que não sejam incompatíveis com as primeiras. É obrigatória a 
presença de, pelo menos, um dos membros do Conselho Fiscal (por escala) nas 
reuniões do Conselho de Administração, não tendo, porém, direito a voto. No 
entanto, as contas do Banco são também fiscalizadas por auditores externos, 
selecionados em concurso público. 

Conselho Consultivo 

É composto pelo Governador, que preside, e pelos seguintes membros: 

• antigos Governadores, 

• 3 personalidades de reconhecida competência em matérias económico-
financeiras e empresariais, 

• 1 representante das entidades supervisionadas pelo Banco, 

• Presidente do Conselho Fiscal.

Compete ao Conselho Consultivo pronunciar-se, não vinculativamente, sobre o 
Relatório do Conselho de Administração, Atividades e Contas, sobre a atuação 
do Banco no âmbito das suas funções e sobre assuntos diversos que lhe são 
submetidos pelo Governador ou pelo Conselho de Administração.
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5. Como estamos estruturados

Os serviços do Banco de Cabo Verde encontram-se atualmente estruturados 
em: 

11 Departamentos;
8 Gabinetes;
1 Unidade;
4 Comités.
Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários (AGMVM).
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Departamentos 

- Departamento de Mercados e Gestão de Reservas (DMR): executa as políticas 
monetária e cambial, definidas utilizando os instrumentos de intervenção do 
Banco de Cabo Verde nos domínios dos mercados monetários e do crédito, bem 
como a gestão de reservas. 

- Departamento de Estudos Económicos e Estatísticas (DEE): produz estatís-
ticas, elabora análises, estudos aplicados à economia nacional e pareceres que 
suportem a atuação do Banco de Cabo Verde nos domínios da estabilidade de 
preços, da execução da política monetária e da salvaguarda da estabilidade do 
sistema financeiro. 

- Departamento de Supervisão Microprudencial (DSM): assegura a solvabili-
dade e a solidez financeira de cada uma das instituições e, por essa via, a estabili-
dade e o funcionamento eficiente do sistema financeiro, cabendo-lhe desenvolver 
as atribuições e competências previstas na Lei Orgânica do Banco de Cabo Verde, 
nos diplomas e demais legislações, no que se refere à supervisão micropruden-
cial, em base individual e consolidada, das instituições Bancárias, e outras tipifi-
cadas na lei.

- Departamento de Emissão, Tesouraria e Sistemas de Pagamentos (DTP): gere 
a moeda legal necessária à economia nacional, através da definição, propositura 
e implementação de estratégias e políticas no domínio da conceção, produção, 
distribuição e saneamento do meio circulante, bem como assegura e coordena a 
intervenção do Banco de Cabo Verde nos sistemas de pagamentos e liquidação 
interbancária e de títulos, aos níveis nacional e internacional.

- Departamento de Contabilidade e Controlo Financeiro (DCF): proporciona 
informação acerca da posição financeira e assegura a fiabilidade, a comparabilidade 
e a transparência das informações financeiras, com o objetivo de obter uma 
imagem verdadeira e apropriada da situação patrimonial e dos resultados da 
Instituição; e assegura o controlo interno contabilístico das operações do Banco 
de Cabo Verde com vista à salvaguarda e custódia dos ativos.
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- Departamento de Auditoria Interna (DAU): realiza, de forma independente 
e objetiva, trabalhos de auditoria e de consultoria, especificamente acompanhar 
o funcionamento do Banco de Cabo Verde e o cumprimento das normas e 
regulamentos aplicáveis à instituição, visando melhorar a operacionalidade desta. 

- Departamento Jurídico (DJU): presta serviços jurídicos em todas as matérias 
de relevância jurídica suscitadas no Banco de Cabo Verde.

- Departamento de Organização e Planeamento (DOP): planea, organiza e 
controla as atividades do Banco de Cabo Verde, numa perspetiva integrada, no 
curto, médio e longo prazos, propondo a criação de Estruturas Orgânicas, a de-
finição de objetivos e atividades que respondam de forma eficiente e eficaz aos 
desafios do Banco de Cabo Verde.

- Departamento de Sistemas de Informação e Segurança Informática (DSI): 
garante a proteção de sistemas e dados do Banco de Cabo Verde, na vertente digi-
tal e cibernética; concebe, desenvolve e operacionaliza sistemas de informação de 
acordo com as necessidades da instituição; assegura a gestão de infraestruturas 
tecnológicas e administração de sistemas, segundo critérios de qualidade e se-
gurança da informação; garante o alinhamento do Banco com as atuais e futuras 
linhas tecnológicas no domínio das Tecnologias de Informação e boas práticas 
internacionais.

- Departamento de Recursos Humanos (DRH): assegura o desenvolvimento 
dos recursos humanos necessários ao funcionamento do Banco de Cabo Verde, 
com base em políticas de gestão de recursos humanos coerentes com a estratégia 
do Banco de Cabo Verde a curto, médio e longo prazo; e

- Departamento de Património, Segurança e Administração (DPA): assegura 
o aprovisionamento de bens e serviços necessários ao funcionamento do Banco 
de Cabo Verde observando estritamente a legislação e os regulamentos vigentes, 
e garante a segurança global da instituição, designadamente, a segurança das 
pessoas, das instalações, dos processos, das informações, dos bens e valores do 
Banco de Cabo Verde.
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Gabinetes 

- Gabinete do Governador e dos Conselhos (GAC): assegura um conjunto 
de serviços de natureza pessoal, técnica e administrativa ao funcionamento do 
órgão Governador, bem como do Conselho de Administração, do Conselho de 
Fiscal, do Conselho Consultivo e de outras estruturas que integrem membros do 
Conselho de Administração.

- Gabinete de Supervisão Macroprudencial e de Resolução (GMR): em arti-
culação com o Departamento de Supervisão Microprudencial e o Departamento 
de Estudos Económicos e Estatísticas, assegura a estabilidade e o funcionamento 
eficiente do sistema financeiro.

- Gabinete de Supervisão Comportamental (GSC): supervisiona a conduta 
das instituições financeiras, estabelecendo regras específicas para a prestação de 
serviços, defende os direitos, garantias e interesses legítimos dos consumidores 
do setor financeiro em todo o território nacional.

- Gabinete de Relações Internacionais (GRI): coordena e suporta tecnicamente 
as atividades a desenvolver no âmbito das relações internacionais do Banco de 
Cabo Verde, em articulação com as outras unidades de estrutura nas suas áreas 
específicas de atuação, especialmente no que respeita às relações com organismos 
internacionais e outros bancos centrais.
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- Gabinete de Gestão de Risco Não Financeiro, Compliance e de Gestão de 
Continuidade de Negócio (GRC): assegura a gestão integrada dos riscos não 
financeiros, associados à atividade do Banco de Cabo Verde, bem como a função 
Compliance e a Gestão de Continuidade de Negócio no Banco de Cabo Verde.

- Gabinete de Supervisão de Seguros, Fundos de Pensões e de Gestão do 
Fundo de Garantia Automóvel (GSF): assegura o bom funcionamento do 
mercado segurador, dos Fundos de Pensões e do Fundo de Garantia Automóvel, 
por forma a contribuir para a garantia da proteção dos tomadores de seguros, 
pessoas seguras, participantes e beneficiários. 

- Gabinete de Microfinanças (GMF): assegura a regulação, o seguimento e a 
supervisão (indireta e através de inspeções) das instituições de microfinanças no 
território nacional.

- Gabinete de Comunicação Organizacional (GCO): assegura a gestão da 
comunicação do Banco de Cabo Verde, no âmbito da Política de Comunicação, 
garantindo uma melhor compreensão das funções do Banco Central, a 
oportunidade, a transparência da informação, bem como a preservação da 
memória institucional. 
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Comités 

- Comité de Investimentos (CI): promove, aprofunda e melhora a discussão e 
análise de questões relacionadas com a gestão de reservas, contribuindo assim 
para a melhoria da gestão das mesmas. 

- Comité de Política Monetária (CPM): tem como missão a análise periódica 
da informação disponível, como suporte ao processo de tomada de decisão do 
Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde. 

- Comité de Estabilidade do Sistema Financeiro (CESF): tem como missão a 
análise periódica da evolução do sistema financeiro nacional e internacional, 
identificando e avaliando os riscos emergentes, apreciando os comportamentos 
no mercado e produzindo os elementos que suportem a tomada de decisão do 
Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde neste domínio. 

- Comité de Risco (CR): tem como missão acompanhar a definição do quadro 
global de controlo e gestão do risco no Banco de Cabo Verde e o nível dos 
riscos atuais e prospetivos, sem prejuízo das responsabilidades especificamente 
atribuídas, nestas matérias, às diversas unidades de estrutura do Banco de Cabo 
Verde.
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6. Como comunicamos 

No Banco de Cabo Verde “Melhorar a Comunicação” é um dos objetivos 
constantes do Plano Estratégico. Através da Comunicação procura-se garantir 
uma melhor compreensão das funções do Banco Central, a oportunidade, a 
transparência da informação bem como a preservação da memória institucional.

O Banco difunde regularmente as informações produzidas através do website, 
www.bcv.cv

Relatórios e Boletins
Relatório de Atividades e Contas
Relatório do Estado da Economia
Relatórios de Política Monetária
Relatório de Estabilidade Financeira
Relatório do Sistema de Pagamentos 
Relatório de Supervisão Comportamental 
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Relatório do Inquérito à Política de Crédito
Relatório do Fundo de Garantia Automóvel
Relatório do Setor Segurador 
Situação Patrimonial
Boletim de Estatísticas
Boletim de Indicadores Económicos e Financeiros

Estatísticas 
Contas Nacionais
Inflação
Estatísticas Monetárias e Financeiras
Estatísticas do Setor Externo
Estatísticas de Câmbio
Finanças Públicas
Indicadores do Sistema Bancário 
Sistema de Pagamentos 
Notas e Moedas 
Seguros 

Taxas, Câmbios e Instrumentos
Taxas de Câmbio
Taxas de Juro
Títulos de Dívida Pública 
Títulos do Banco Central 

Mercado de Capitais 
Comunicados 
Convocatórias 
Títulos do Tesouro   
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Ainda são publicados regularmente conteúdos referentes a Instituições 
Supervisionadas, Legislação, Notícias, Comunicados, Deliberações, Intervenções, 
Contraordenações, Working Papers, Artigos, Newsletter da Biblioteca e Anúncios.

 Versão do Site em Inglês

Para o Site em inglês são traduzidos os Relatórios

Para concretizar os seus objetivos estratégicos de comunicação, o Banco de 
Cabo Verde comunica com os seus públicos-alvo através dos diferentes canais de 
comunicação internos e externos. 
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Comunicação Jornal Interno BCVNews 

Portal do Colaborador 

Intranet do BCV
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7. Linhas de Orientação Estratégica 2021-2024
“Alinhados na mesma direção”

Objetivos Estratégicos 2021-2024 

• Contribuir para aumentar a eficácia da política monetária e para a estabilidade 
macroeconómica do país; 

• Promover a estabilidade, a solidez, a eficiência e a inclusão do Sistema Financeiro 
Nacional; 

• Promover a eficiência, a segurança e a inovação digital do Sistema de Pagamentos 
Cabo-verdiano; 

• Melhorar a comunicação, a prestação de serviços e reforçar as parcerias 
estratégicas; e 

• Promover e aprimorar a governança institucional e a gestão interna.
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Visão: Ser amplamente reconhecido, interna e 
externamente, como um banco central credível pela sua 

autonomia, excelência técnica e pela eficácia com que alcança o 
objectivo da estabilidade dos preços e promove a solidez e a 

eficiência do sistema financeiro nacional.

Melhorar a comunicação, a prestação de 
seviços e reforçar as parcerias estratégicas

Estabilidade de Preços;
Sistema Financeiro Estável, Sólido, Eficiente e Seguro

Reputação, Prestígio e Credibilidade junto do Sistema 
Financeiro e da Sociedade

Excelência nos desempenhos dos colaboradores, tecnologias e 
processos internos

Valores: Ética; Excelência; Compromisso com a instituição e Espírito de equipa; 
Responsabilidade Socio-Ambiental

 Resultados

Sistema 
Financeiro e 
Sociedade

Colaboradores, 
Tecnologia e 
Processos internos

Promover a Estabili-
dade, a solidez, a Efi-

ciência e a Abrangência 
do Sistema Financeiro 

Nacional

Promover a eficiência, 
a segurança e a inova-
ção digital do Sistema de 

Pagamentos

Contribuir 
para aumentar 

a eficácia da política 
monetária e da gestão 
dos ativos externos e 
para a estabilidade 
macroeconómica 

do País

Aprimorar a Governança e a Gestão 
Interna
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8. As Relações Internacionais do Banco

Principais parceiros internacionais do Banco de Cabo Verde

• A República de Cabo Verde é membro do Fundo Monetário Internacional, 
desde 1978, desempenhando, atualmente, o Governador do Banco o cargo de 
Governador Suplente junto da instituição;

• Agência Monetária da África Ocidental: o Banco de Cabo Verde aderiu, em 
maio de 1992, à Câmara de Compensação da África Ocidental (CCAO), que, mais 
tarde, passou a denominar-se Agência Monetária da África Ocidental (AMAO);

• Associação dos Bancos Centrais Africanos: o Banco de Cabo Verde é membro, 
desde 1983, da Associação dos Bancos Centrais Africanos;

• Banco Africano Export-Import (AFREXIMBANK): o Banco de Cabo Verde 
é acionista do AFREXIMBANK, instituído em 1993, por iniciativa do Banco 
Africano de Desenvolvimento, com a finalidade de apoiar as exportações dos 
países africanos.
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• Banco de Portugal: as relações de cooperação com o Banco de Portugal são 
já tradicionais e baseiam-se num Acordo de Cooperação e Assistência Técnica, 
assinado em 1991. As ações desenvolvidas revestem a forma de estágios e visitas 
técnicas, bem como de missões de assistência técnica e encontros multilaterais 
com a participação de bancos centrais dos demais países da CPLP e Timor-Leste. 
No quadro desta cooperação, e em parceria com instituições portuguesas do 
ensino superior, o Banco de Portugal vem disponibilizando bolsas de estudo para 
mestrado e doutoramento, das quais já beneficiaram alguns técnicos do BCV.

• Banco Central do Brasil: desde novembro de 2010 que vêm sendo executados 
planos de cooperação com o Banco Central do Brasil, o qual vem beneficiando 
técnicos das diversas áreas, seja em ações do tipo estágios/visitas de estudo, 
realizadas no Brasil, seja em missões de assistência técnica prestada em Cabo 
Verde.

• Banco Central do Luxemburgo: em 2002 o BCV assinou um protocolo de 
cooperação com o Banco Central do Luxemburgo, no âmbito da gestão contratada 
das reservas externas, que engloba capacitação dos técnicos nas áreas de gestão 
de reservas e supervisão bancária, incluindo também a disponibilização de bolsas 
de estudo para mestrado no Luxemburgo;

• Com a Agência Luxemburguesa de Transferência de Tecnologia Financeira 
(ATTF), há mais de uma década vêm tendo lugar diversas ações de formação 
dirigidas ao setor financeiro no seu todo.

• BCEAO – Banco Central dos Estados da África Ocidental: o BCV tem 
tido relações privilegiadas com o BCEAO, tendo participado em várias ações 
promovidas por esse banco africano.

• Banco de França e Bundesbank: os técnicos do BCV beneficiam de estágios 
de curta duração promovidos pelo Bundesbank e pelo Banco de França para 
atualização de conhecimentos em matérias do banco central.



Banco de Cabo Verde | O Guardião da Estabilidade Financeira

30 |  Avenida OUA, nº 02 | Cód. P.  nº 7954 – 094 | Cx. P. nº 101 | Praia - Cabo Verde | Tel.: +238 2607000 | www.bcv.cv

• Bank of International Settlements (BIS): o Banco de Cabo Verde participa, 
como convidado, nas Assembleias anuais dessa mais antiga organização financeira 
internacional.

• Relações com os Supervisores Lusófonos: o Banco de Cabo Verde, enquanto 
supervisor da atividade seguradora, é membro da Associação dos Supervisores de 
Seguros Lusófonos (ASSEL), um fórum privilegiado para o debate de ideias sobre 
a atividade seguradora nos países da CPLP. No campo das relações bilaterais, o 
Banco de Cabo Verde, tem ações de cooperação com o Instituto de Seguros de 
Portugal, assentes na assistência técnica, na formação de quadros técnicos e no 
intercâmbio de documentação técnico-científica.

• Instituições universitárias portuguesas: existe um protocolo de cooperação 
com a Nova School of Business and Economics e com o Instituto Superior de 
Economia e Gestão (ISEG), da Universidade Técnica de Lisboa, visando a formação 
dos técnicos do Banco de Cabo Verde ao nível de mestrado e doutoramento.
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