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tem no seu quadro de colaboradores o seu principal 
e imprescindível pilar. A estes, queremos dizer, com 
absoluta certeza do reconhecimento, muito obrigado!

40 anos de existência têm para nós um significado 
muito especial, são quatro décadas de crescimento e 
resultados extraordinários. Com efeito, a instituição 
de que todos fazemos ou fizemos parte tem, enquan-
to regulador, supervisor e promotor do bom funcio-
namento do sistema financeiro, um posicionamento 
central na gestão do País. O sucesso do reconhecido 
esforço de desenvolvimento de Cabo Verde deve-se 
em boa medida ao forte desempenho que o BCV tem 
tido nesse período de tempo, garantindo o valor da 
moeda nacional, bem como a estabilidade e o desen-
volvimento do sistema financeiro, desenvolvendo e 
fazendo funcionar o sistema de pagamentos. 

Chegados até aqui, como vamos preparar o futuro? 
Com a mesma dedicação e profissionalismo que ti-
vemos no passado. A nossa tarefa é estarmos per-
manentemente preparados para os desafios cada vez 
mais complexos de um sector financeiro nacional e 
internacional em rápida transformação.

Neste 40º aniversário, queria reiterar a minha profun-
da convicção de que o BCV precisa de todos os seus 
colaboradores para cumprir com as suas elevadas 
funções, num contexto cada vez mais rigoroso. Todos 
são chamados e motivados, a contribuir com o seu 
empenho e desempenho para a eficiência da Institui-
ção e do sistema financeiro nacional.

Por isso, o meu apelo veemente aos Colaboradores do 
BCV para que renovemos, conjuntamente, nesta data 
tão importante, os nossos votos de continuar a labo-
rar com cada vez mais profissionalismo, afinco e dedi-
cação totais ao serviço do interesse público e do País.

Uma palavra de apreço muito especial vai para os 
meus antecessores que estiveram à frente desta insti-
tuição tão importante para a estabilidade monetária e 
financeira do País.

A todos os que nos escolheram o nosso muito obriga-
do. Crescemos Juntos!
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O Banco de Cabo Verde (BCV) celebra, 
no dia 29 de Setembro de 2015, 40 anos de 
história e de compromisso com o desen-
volvimento do sistema monetário e finan-
ceiro. Esta data tem um significado muito 
especial para o nosso Banco, podendo ser 
resumida em duas emblemáticas palavras: 
crescimento e comprometimento. 

No ano em que comemoramos 40 anos 
de existência, queremos agradecer a todos 
os que trilharam este caminho connosco. 
Fazemos este agradecimento com a 
consciência de que nada, absolutamente 
nada, se constrói sozinho, senão em 
parceria, em equipa, com sinergias e 
com um grande espírito colectivo. Somos 
profundamente gratos a todos, sem 
excepção. Todavia a nossa convicção é de 
que uma instituição como a nossa, que se 
pretende cada vez mais útil e moderna, 

João António Pinto Coelho Serra
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João Estêvão

HISTÓRIA DA 

MOEDA
EM CABO VERDE

Do início do povoamento à actualidade
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BCV 40 anos comprometido 
com o Desenvolvimento

Numa altura em que os cabo-verdianos celebram 40 anos 
de Independência Nacional, o Banco de Cabo Verde pre-
para-se para assinalar, no dia 29 de Setembro, o XL Ani-
versário da sua criação enquanto um pilar fundamental 
para a consoli dação macroeconómica do país. 

Para assinalar as efemérides, o BCV organiza uma con-
ferência internacional intitulada Novas abordagens da 
Regulação e da Supervisão na Mitigação de Riscos, assim 
como emite uma moeda comemorativa com o valor facial 
de 250 Escudos. Os motivos plasmados na moeda espe-
lham o percurso da Nação Cabo-verdiana e do Banco de 
Cabo Verde desde a independência/criação até ao estádio 
actual evocando o desenvolvimento do País em diferentes 
sectores fundamentais como a educação, saúde, energias 
renováveis, água e saneamento e tecnologias de informa-
ção e comunicação.

Na nova série de notas 2014/2015, o BCV homenageia 
grandes figuras da história de Cabo Verde ligadas à mú-
sica, à poesia, à literatura e à política, dando destaque a 
elementos culturais e do desenvolvimento do país, nos 
últimos anos. A nota de 500 escudos homenageia uma 
das figuras mais prestigiadas da moderna poesia cabo-
-verdiana, Jorge Barbosa, 1902-1971, e a sua ilha natal, 
Santiago. A nota de 5000 escudos homenageia o primeiro 
Presidente da República de Cabo Verde, Aristides Perei-
ra, 1923-2011. Constitui também uma homenagem à sua 
ilha natal, Boa Vista, através de uma perspectiva de uma 
paisagem da ilha, tendo em primeiro plano a imagem da 
chaminé de uma fábrica de olaria soterrada pelas areias 
vindas do deserto do Sahara.

Ainda enquadrado nas activi-
dades comemorativas do 40º 
Aniversário do BCV, será 
publicado o livro História 
da Moeda em Cabo Verde, 
do início do povoamento à 
actualidade, com a Direcção 
de João Estêvão. A obra aborda 
os diferentes períodos da his tória 
monetária de Cabo Verde. 

Notas e Moedas e Semana do BCV é o título da exposição 
bibliográfica que assinala os 40 anos do BCV. Os colabo-
radores poderão ainda consultar diferentes colectâneas 
concebidas para assinalar as efemérides: Notas e Moedas 
de Cabo Verde, Coletânea de Legislação, Catálogo de no-
tas e moedas, Coletânea das orgânicas do Banco de Cabo 
Verde 1975 -2002 e Edições BCV Catálogo de Publica-
ções. 

A apresentação dos resultados do inquérito realizado pelo 
Instituto Nacional de Estatística sobre a literacia financei-
ra em Cabo Verde, o lançamento do Livro Testemunhos 
– 40 anos do Banco de Cabo Verde, o habitual jantar de 
gala para os colaboradores, no activo e reformados, assim 
como as actividades desportivas promovidas pelo Grupo 
Desportivo e Recreativo (GDR) são outros pontos impor-
tantes que marcam o programa das comemorações do 40º 
Aniversário do Banco Central de Cabo Verde.

MOEDAS COMEMORATIVAS COMMEMORATIVE COINS

40 ANOS DA INDEPENDÊNCIA
NACIONAl E DO bANCO
DE CAbO vErDE
40th AnniversAry of the nAtionAl 
independence And the creAtion 
of BAnco de cABo verde

produzido por

www.incm.pt
Avenida Amílcar Cabral, 27, CP 7600-101 Praia

Telefone +238 2607000 | http://www.bcv.cv
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A Constituição da República de 2010 define que o Banco 
de Cabo Verde é o banco central e detém o exclusivo da 
emissão de moeda. Colabora na definição das políticas 
monetária e cambial do Governo. 

Segundo a Lei Orgânica de 2002, o BCV é uma pessoa 
colectiva de direito público, dotada de autonomia admi-
nistrativa, financeira e patrimonial. Ao longo dos seus 40 
anos de história o Banco Central teve 6 Leis Orgânicas 
(1975, 1976, 1990, 1993, 1996, 2002) e 10 Regulamentos 
Orgânicos (1986, 1994, 1996, 1999, 2005, 2008, 2009, 
2011, 2014, 2015). 

O Regulamento Orgânico é um documento que apresen-
ta a estrutura orgânica do Banco de Cabo Verde e define 
as competências e atribuições de cada uma das Unidades 
Orgânicas. A mais recente actualização foi efectuada em 
Agosto de 2015. 

O Banco Central dispõe de um Código de Conduta 
(2005) onde se estabelece os princí-

pios orientadores da actuação 
dos trabalhadores, seja den-

tro ou fora do Banco de 
Cabo Verde, estabelecen-
do regras e normas a que 
todos deverão estar su-
jeitos, e que se rege pelos 

princípios da integridade, 
profissionalismo e transpa-

rência de acções.  

Por seu lado, o Estatuto do Pesso-
al (1990) do Banco de Cabo 

Verde define os direitos, ga-
rantias e deveres dos tra-
balhadores do quadro do 
Banco de Cabo Verde e 
regula as relações de tra-
balho. 

As primeiras Linhas de 
Orientação Estratégica defi-

nidas no BCV reportam ao período 2000 – 2004 sob o 
lema: por um Banco Central autónomo ao serviço da es-
tabilidade monetária e do sistema financeiro, um banco 
central que a sociedade que ele serve, defende e prestigia. 
A citação: Trabalhai, esforçai-vos, recursos é o que não 
falta de La Fontaine lança um repto aos colaboradores que 
têm pela primeira vez os seus objectivos estratégicos plas-
mados num único documento. 
O Plano Estratégico 2007-2010 foi definido, por sua vez, 
tendo como missão  assegurar a estabilidade de preços 
e a solidez do sistema financeiro nacional e como visão 
consolidar-se como referencial de confiança e de exce-
lência para a sociedade cabo-verdiana e a comunidade 
internacional, pela eficácia na manutenção da estabilida-
de de preços e da solidez do sistema financeiro nacional. 
Formulação e gestão das políticas monetária e cambial, 
Regulação e supervisão do sistema financeiro nacional e  
Promoção do desenvolvimento do sistema de pagamentos 
nacional foram os vectores estruturantes deliberados. Os 
valores organizacionais estabelecidos foram: ética,  exce-
lência, compromisso com a instituição, espírito empreen-
dedor e espírito de equipa.
O Banco de Cabo Verde definiu para o período 2011-
2014, nos termos da sua lei orgânica, a missão de “Asse-
gurar a manutenção da estabilidade dos preços e garantir 
um sistema financeiro sólido e eficiente”. E como visão 
“Ser reconhecido internamente e internacionalmente, 
como um banco central credível, devido à qualidade e au-
tonomia das suas políticas e competência dos seus recur-
sos humanos”.
Neste momento está em elaboração o Plano Estratégico 
do BCV para o período 2016-2019.
O Banco de Cabo Verde dispõe de um Plano Estratégi-
co de Sistemas de Informação do BCV (2014 - 2017). É 
uma ferramenta para a orientação de investi mentos no 
sector das TIC, nos próximos anos, mas também conside-
rado um elemento impul sionador do reforço do papel do 
Banco de Cabo Verde na liderança do sistema financeiro 
cabo-verdiano.

História do BCV através de Documentos Estruturantes



4 BVCNEWS

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 actividades 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)

1978 Desvinculação da moeda nacional do Escudo Português

O escudo de Cabo Verde começou por estar vinculado ao escudo português mas, na sequência de suces-
sivas 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 passou então a assumir funções de Banco Central e de supervisor de todo o sistema financeiro.

1998/

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 Por-
tugal 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 inflacção. 

2000 Definição das Primeiras Linhas de Orientação Estratégica no BCV

Reportam ao período 2000 – 2004 sob o lema: por um Banco Central autónomo ao serviço da estabilidade 
monetária e do sistema financeiro, um banco central que a sociedade que ele serve, defende e prestigia. 

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 inte-
resses envolvidos na sua actividade.

2010 Banco de Cabo Verde assinala os 35 anos da sua criação sob o lema “BCV, 35 anos a crescer com Cabo 
Verde” com a conferência internacional: “A crise mundial e a mobilização de oportunidades no pós-crise”. 

2014 Introdução do Novo Sistema de Telecompensação de Cheques que veio introduzir uma maior eficácia e 
eficiência aos sistemas de compensação e de pagamentos em Cabo Verde.

2014 Realização do VII Encontro dos Governadores dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa em 
Cabo Verde. Teve como tema central a “Convergência da regulação e da supervisão da actividade finan-
ceira”.

2014/ 
2015

Introdução do Polímero na nota de 200 escudos da nova família de notas que homenageia grandes figuras 
da história de Cabo Verde ligadas à música, à poesia, à literatura e à política, dando destaque a elementos 
culturais e do desenvolvimento do país, nos últimos anos, em diferentes sectores de actividades.

2015 Banco de Cabo Verde reúne-se com Bancos Comerciais com o intuito de estabelecer e manter uma comu-
nicação de qualidade, analisar conjuntamente algumas questões que se prendem com a garantia do cum-
primento dos objectivos da política económica, avaliar a necessidade de eventuais medidas contingenciais 
que se impõem na actual conjuntura económica e financeira e proceder a uma reflexão sobre os desafios 
decorrentes da Lei de Bases do Sistema Financeiro, particularmente no que toca à implementação do Fun-
do de Garantia de Depósitos e do Fundo de Resolução de Crise Bancária. 

2015 O Banco de Cabo Verde assinala a 29 de Setembro 40 anos da sua criação sob o lema BCV 40 anos Com-
prometido com o Desenvolvimento.

Marcos Importantes nos 40 Anos de História do Banco de Cabo Verde
Edição Especial
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As Funções do Banco de Cabo Verde

O Banco de Cabo Verde foi criado a 29 de Setembro de 
1975, tendo-lhe, então, sido cometidas as funções de ban-
co central e emissor, autoridade cambial, caixa de tesouro 
e banco comercial e de desenvolvimento.

Em Agosto de 1993 foi aprovada uma nova Lei Orgânica 
do Banco de Cabo Verde, passando este exercer exclusi-
vamente as funções de banco central e atribuindo-se-lhe 
sucessivamente responsabilidades acrescidas no domínio 
da supervisão e controlo das diversas instituições que ac-
tuam nos mercados monetário e financeiro, incluindo o 
sector segurador e o mercado de capitais.

O Banco de Cabo Verde tem por missão ou atribuição 
principal assegurar a manutenção da estabilidade dos pre-
ços. Como objectivo secundário, compete ao Banco pro-
mover a liquidez, a solvência e o funcionamento adequa-
do de um sistema financeiro assente na estabilidade do 
mercado de forma compatível com o objectivo principal. 

O Banco de Cabo Verde deve desempenhar ainda as se-
guintes funções:
•	 colaborar com o Governo na definição da política mo-

netária e cambial visando alcançar e manter a estabili-
dade de preços; 

•	 executar de forma autónoma a política monetária e 
cambial de Cabo Verde; 

•	 deter e gerir as reservas de câmbio oficiais do País e 
agir como intermediário nas relações monetárias in-
ternacionais do Estado; 

•	 assessorar o Governo em assuntos de natureza finan-
ceira. 

No âmbito da execução da política monetária e cambial 

compete ao Banco orientar e supervisionar os mercados 
monetário, financeiro e cambial, cabendo-lhe entre outras 
funções:
•	 regular o funcionamento dos mercados monetário, fi-

nanceiro e cambial, adoptando providências genéricas 
ou intervindo, sempre que necessário, para garantir o 
cumprimento dos objectivos da política económica, 
em particular no que se refere à evolução das taxas de 
juro e de câmbio. 

•	 exercer a supervisão das instituições de crédito e pa-
rabancárias, nomeadamente, estabelecendo directivas 
para assegurar os serviços de centralização de riscos 
de crédito; 

•	 exercer a supervisão da actividade seguradora, resse-
guradora, de mediação de seguros, de fundos de pen-
sões e de actividades conexas ou complementares. 

Compete ao Banco de Cabo Verde assegurar directamen-
te ou regular, fiscalizar e promover o bom funcionamento 
dos sistemas de compensação e de pagamentos; 

O Banco é a entidade responsável pela centralização e ela-
boração das estatísticas monetárias, financeiras, cambiais 
e da balança de pagamentos podendo exigir a qualquer 
entidade pública ou privada, a prestação directa das in-
formações necessárias para o cumprimento desta função, 
bem como em razão das suas atribuições em matéria de 
política monetária ou cambial e de funcionamento dos 
sistemas de compensação e pagamentos. 

O Banco de Cabo Verde é a autoridade cambial do país, 
cabendo-lhe nessa qualidade, especialmente: 
•	 supervisionar e fiscalizar os pagamentos externos, de-

finindo os princípios reguladores das operações sobre 
ouro e divisas e autorizando os pagamentos externos 
que disso careçam; 

•	 celebrar com entidades congéneres domiciliadas no 
estrangeiro, públicas ou privadas, em nome próprio ou 
em representação do Estado de Cabo Verde, acordos 
de compensação e pagamentos ou quaisquer contratos 
com as mesmas finalidades.

Sede do BCV na Ilha de São Vicente Sede do BCV na Ilha do Sal
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Política Monetária focada 
na transmissão monetária 

e na economia
0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

De
z-

03
Ju

n-
04

De
z-

04
Ju

n-
05

De
z-

05
Ju

n-
06

De
z-

06
Ju

n-
07

De
z-

07
Ju

n-
08

De
z-

08
Ju

n-
09

De
z-

09
Ju

n-
10

De
z-

10
Ju

n-
11

De
z-

11
Ju

n-
12

De
z-

12
Ju

n-
13

De
z-

13
Ju

n-
14

De
z-

14
Ju

n-
15

De
z-

15

Política Monetária do BCV

Taxa Directora

A política monetária do Banco de Cabo Verde passou por 
um longo processo de amadurecimento desde a sua im-
plementação até à actualidade. O modelo de banco cen-
tral com múltiplas funções (autoridade monetária e ban-
co comercial e de desenvolvimento), exercendo o papel de 
banco de depósitos e emissão, constrangeu, inicialmente, 
uma implementação plena da política monetária. O pro-
grama abrangente de reformas económicas e financeiras 
iniciado na década de 90, culminou com a aprovação da 
nova Lei Orgânica do BCV de 1993, que acarretou a as-
sunção pelo BCV das funções exclusivas de banco central, 
gerindo as políticas monetária e cambial. 

O programa de reformas económicas e financeiras privi-
legiou o mercado como mecanismo central de regulação 
da economia, conduzindo a uma progressiva liberalização 
do sector financeiro e exigindo profundas alterações na 
condução das políticas monetária e cambial. 

Até 1993, a política monetária foi orientada para o objectivo 
de estabilidade económica, com enfoque na estabilidade de 
preços, defesa da balança de pagamentos e financiamento 
do crescimento económico. O instrumento de suporte a 
essa política assentou-se na fixação administrativa das taxas 
de juro e no plafond de crédito, usando-se as taxas de juro 
activas como instrumento de controlo monetário, para a ra-
cionalização do crédito.

A partir de 1 de Abril de 1998, no âmbito do Acordo de 
Cooperação Cambial e do respectivo Protocolo Adicio-
nal celebrado com o governo português, o CVE passou 
a estar ligado, numa relação de paridade fixa, ao escudo 
português (PTE) e, posteriormente, ao euro. A política 
monetária passa a orientar-se para o objectivo primário 
de estabilidade de preços e reforço das reservas externas, 
com vista à defesa do regime cambial. 

No âmbito do regime cambial adoptado e do desenvolvi-
mento do processo de liberalização, um novo quadro ope-
racional de política monetária foi desenvolvido, visando 
uma actuação mais flexível ao nível do controlo monetá-
rio. Foi implementado o mecanismo de controlo indirecto 
da massa monetária, mediante a utilização de instrumen-
tos que influenciam a massa monetária através da base 
monetária. O novo enquadramento da política monetária, 
assente em mecanismos indirectos, envolve a definição do 
objectivo final, de uma âncora nominal, das metas inter-
média e operacional, do quadro operacional (instrumen-
tos e procedimentos) e dos critérios de independência, 
transparência e responsabilização do Banco Central.

Neste quadro, o objectivo final da política monetária é a 
manutenção da estabilidade de preços, o objectivo inter-
médio a estabilidade cambial, sendo a meta operacional 
para implementar a política monetária o diferencial de 

taxas de juros face à Zona Euro. O processo de imple-
mentação da política envolve 1) a estimação da procura 
de reservas bancárias, 2) a estimação dos factores autó-
nomos que influenciam as reservas e 3) o conhecimento 
do montante de reservas a retirar ou injectar no sistema 
por forma a influenciar a liquidez. Para implementar 
a política monetária, o BCV dispõe de um conjunto de 
instrumentos, como as Operações de Mercado Aberto, as 
Facilidades Permanentes e as Reservas Mínimas. 

Não obstante o quadro operacional robusto, o fraco de-
senvolvimento do mercado financeiro e interbancário 
tem condicionado a transmissão das medidas de política 
monetária à economia cabo-verdiana. Por outro lado, o 
contexto internacional de crise financeira despoletada em 
2008 veio acrescer a necessidade de intervenções mais ac-
tivas de política monetária, com vista ao fortalecimento 
do mercado interbancário e ao aperfeiçoamento da trans-
missão monetária, essenciais para a afectação da econo-
mia por via da política monetária. 

Num contexto de fraco crescimento da economia nacio-
nal, a partir de 2013 o BCV iniciou uma política monetária 
de afrouxamento, visando o estímulo ao crédito à econo-
mia e ao crescimento económico, tendo adoptado algumas 
medidas no âmbito da gestão da liquidez concernentes ao 
aperfeiçoamento da transmissão monetária, destacando-se 
a implementação de um modelo de previsão de liquidez de 
longo prazo, alinhada com a programação financeira. 

A permanência de riscos relacionados com a fraca perfor-
mance económica da Zona Euro e da economia nacional 
e o aumento da aversão ao risco das instituições bancárias 
motivou a continuidade da política monetária de afrouxa-
mento em 2014, traduzida na redução das principais taxas 
de referência. Em 2015, a situação de deflação e o aumen-
to expressivo das reservas cambiais forneceram alguma 
garantia à prossecução da política expansionista, tendo-
-se procedido a novas reduções das taxas de referência e 
ao corte do rácio das reservas mínimas. 

A incerteza quanto à recuperação económica na Área do 
Euro e o abrandamento da economia nacional acarretam 
importantes desafios ao processo de desenvolvimento do 
país, tornando indispensável a prossecução de medidas de 
política activas que estimulem o crescimento da econo-
mia. Assim, a médio prazo, a política monetária deverá 
continuar focada no fortalecimento da transmissão mo-
netária e no estímulo ao crescimento económico.

Edição Especial
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Reservas passam de 2 milhões de euros para 
415 milhões de euros em 40 anos
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O BCV detém e gere, ao abrigo da Lei Orgânica, as reservas in-
ternacionais do país, enquanto suporte necessário à execução 
da política monetária e cambial. Os objectivos e a metodologia 
adoptados na gestão de reservas são directamente relacionados 
com o regime de câmbios do país. As reservas externas são os 
activos em divisas registados nos livros do BCV, que gozam da 
prerrogativa de serem facilmente transacionáveis e disponíveis 
para o cumprimento das obrigações para com o exterior. Tendo 
sempre em observação os princípios de Preservação do capital, 
Liquidez dos activos e Rendibilidade, visam assegurar a estabili-
dade cambial e a credibilidade do regime cambial. As principais 
fontes de acumulação de reservas externas são as remessas de 
emigrantes, os desembolsos externos no âmbito da dívida exter-
na, os donativos em divisas, receitas do turismo e Investimento 
Directo Estrangeiro. Até o início dos anos 90, as reservas externas 
do país eram geridas num contexto de controlo total de capitais 
e o objectivo principal era assegurar as necessidades de liquidez 
do País, considerando a função do BCV enquanto Caixa do Te-
souro. A gestão era realizada através de uma carteira constituída 
apenas por depósitos a prazo distribuídos por diferentes tipos de 
correspondentes. Na negociação das operações com as contra-
partes utilizava-se o telefone, e a confirmação/pagamentos eram 
efectuados de forma manual, através de um aparelho de telex. O 
departamento dispunha de uma estação Reuters para consulta de 
informações financeiras. Em 1991, com a adopção da política de 
liberalização da economia, foram implementadas reformas no 
sector financeiro e um programa de privatizações que tiveram 
um grande impacto sobre os fluxos de capital para o país. 
Após reduções significativas no final dos anos 90 e início de 2000, 
em consequência de défices orçamentais e de conta corrente que 
obrigaram à utilização de divisas para a liquidação de compro-
missos externos, a partir de 2002 o volume de reservas observou 
um aumento significativo, impulsionado pelo crescimento sus-
tentado de influxos do exterior, nomeadamente de fortes investi-
mentos realizados no país.
Assim, tornou-se imperativo a adopção de políticas e estratégias 
de investimento e de gestão eficientes, requerendo uma estru-
tura de decisão adequada, normativos e tecnologias específicas, 
bem como um quadro técnico com capacidade para responder 
às responsabilidades atribuídas. Destacam-se os grandes acon-
tecimentos relacionados com a gestão de reservas adoptados 

pelo BCV, visando a sua gestão eficaz e eficiente e a minimiza-
ção dos riscos:
•	 Implementação do SWIFT para realização de pagamentos 

internacionais;
•	 Instalação de terminais da Bloomberg;
•	 Constituição de duas carteiras distintas, sendo uma de Li-

quidez gerida internamente, e uma de Investimentos gerida 
pelo Banco Central de Luxemburgo, assentes numa política 
de gestão de riscos prudente e rigorosa; 

•	 Implementação das Normas Orientadoras de Gestão de Re-
servas (NOGR), que definem os princípios e objectivos da 
gestão e estabelecem um conjunto de limites e restrições ao 
nível das operações, moeda, prazos, contrapartes, corres-
pondentes e países elegíveis; 

•	 Reestruturação do Departamento de Mercados em 2005, 
com a segregação/separação física das funções, através da 
criação das Áreas Front, Middle e Back Office;

•	  Formalização do Comité de Investimentos;
•	 Estabelecimento de Benchmarks, que reflectem o perfil de 

riscos das carteiras; 
•	 Definição da composição cambial das reservas, que reflecte os 

passivos externos do País e critérios de risco/retorno da gestão;
•	 Implementação de um sistema integrado de gestão das re-

servas (SIGER), com interface com a Contabilidade e o Sis-
tema de Pagamentos, passando a estarem criadas as condi-
ções para a diversificação dos activos;

•	 Elaboração de Manuais de Procedimentos especializados 
destinados aos técnicos da área; 

•	 Implementação do processo de registo de incidentes, para 
identificar e compreender os riscos associados à função;

De destacar que não obstante a crise que assolou os mercados 
financeiros internacionais a partir de 2008, as medidas adopta-
das atempadamente pelo BCV contribuíram para assegurar a 
estabilidade das reservas e a preservação do capital.
A 31 de Dezembro de 2014, os activos externos totalizavam 415 
milhões de euros, sendo 70% em euros e 30% em dólares. Os in-
vestimentos em títulos governamentais e financeiros ascendiam 
a 60%, face aos 40% de depósitos a prazo e à ordem junto dos 
correspondentes do BCV.
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Um olhar sobre os 40 
anos da Supervisão em 
Cabo Verde

Em linha com a evolução da actividade financeira no país, 
a supervisão cresceu, afirmou-se e continua procurando 
soluções para os desafios actuais e prospectivos.

A carteira de crédito bancário que em 1975 rondava os 
400 mil contos, equivalente a cerca de 30% do PIB, cres-
ceu de forma impressionante desde então, atingindo hoje 
perto de 125 milhões de contos, ou seja ultrapassando os 
75% do PIB. Se em 1975 havia em Cabo Verde duas fi-
liais de bancos sediados na metrópole, existe hoje no país 
um sistema financeiro com trinta entidades autorizadas 
incluindo, além de bancos, um amplo leque de entidades 
não bancárias, designadamente seguradoras, uma bolsa 
de valores e diversas outras intervenientes no mercado 
de valores mobiliários, instituições auxiliares do sistema 
financeiro e instituições de micro-finanças.

De uma actividade focalizada no crédito ao consumo e 
na captação de pequenas poupanças, evoluiu-se para um 
sistema moderno e complexo, com financiamentos com 
maturidade de trinta anos ou mesmo superior, valores 
mobiliários complexos, taxas de juros indexadas, títulos 
de dívida pública, caps, floors, produtos de capitalização, 
cartões de crédito, banca electrónica, entre outros.

Nos primórdios da independência o Estado absorvia pou-
co mais de 50% do crédito bancário e o crédito à econo-
mia se concentrava na habitação. Hoje o crédito à econo-
mia ronda os 80% do total, e parte considerável destina-se 
a projectos de investimento, portanto de maior risco. 

Face a esta dinâmica, a Supervisão teve de evoluir. Em 
1975 o acompanhamento da actividade financeira se re-
sumia ao controle cambial, exercido por um Inspector do 
Comércio Bancário apoiado por um reduzido staff. Hoje 
a supervisão engloba quatro unidades orgânicas do BCV, 
ocupando um total de trinta pessoas. A infra-estrutura 

legal e técnica acompanhou esta evolução, orientando-se 
pelos princípios e práticas internacionais relevantes.

Actualmente a supervisão é uma autoridade com valên-
cias múltiplas, assente num modelo “monista” em que a 
concentração institucional para viabilizar o funciona-
mento se junta à especialização funcional visando uma 
adequada cobertura das múltiplas actividades e interve-
nientes.

A supervisão tem hoje poderes para intervir preventiva e 
correctivamente nos bancos, visando garantir uma gestão 
sã e prudente dos recursos dos depositantes. Pode recusar 
candidatos a cargos de administração e fiscalização que 
não preencham os requisitos de fit and proper, que enten-
da não serem capazes e idóneos. Pode substituir adminis-
tradores, separar áreas de negócio, exigir a preparação de 
living wills, testamentos em vida para nortear o banco em 
tempos de crise. É intrusiva, actuando presencialmente 
até que o problema fique resolvido. 

Fruto de toda essa dinâmica, colocam-se hoje múltiplos e 
importantes desafios à supervisão na sua função de garan-
tir a estabilidade do sistema financeiro. No âmbito desse 
desafio maior, perfilam-se diversos outros, mais específicos 
mas estreitamente com ele relacionados, designadamente: 

i. Como garantir a estabilidade do sistema financei-
ro, assente na gestão baseada no risco, sem contudo 
cercear a sua vocação inovadora, permitindo-lhe 
desenvolver e implementar soluções adequadas às 
necessidades de financiamento de um tecido em-
presarial composto essencialmente por micro e 
pequenas empresas, de uma população maiorita-
riamente jovem e de uma ampla franja de não re-
sidentes?

ii. Como promover a integração da supervisão para 
evitar a arbitragem regulatória, ou seja que a acti-
vidade financeira, e os riscos, migrem dos sectores 
melhor regulados e supervisionados para onde 
exista menos controle ou mesmo para a informali-
dade (shadow banking)?

iii. Como reforçar a Supervisão Micro-Prudencial e, 
simultaneamente, operacionalizar as novas ferra-
mentas da Supervisão Macro-prudencial e da Su-
pervisão Comportamental, sendo que, apesar de 
as três abordagens concorrerem para a estabilida-
de e eficiência do sistema financeiro, estas diferem 
daquela nos seus objectivos funcionais e nos seus 
procedimentos? 

Ciente destes desafios, o BCV tem vindo a desenvolver e 
a implementar soluções, em linha com a sua missão es-
tatutária de garantir, pela via da Supervisão, um sistema 
financeiro à altura dos desafios emergentes e das necessi-
dades da economia e da sociedade.
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Taxa de Bancarização cresce 126,7% em 14 anos
A evolução e o desenvolvimento do sistema de pagamento 
em Cabo Verde constitui um fenómeno relativamente re-
cente que começa a colocar-se com maior enfoque a partir 
de 1993, altura em que o Banco de Cabo Verde passa a 
exercer exclusivamente as funções de banco central. O seu 
papel enquanto autoridade máxima responsável pela supe-
rintendência dos sistemas de pagamento é legitimado pela 
Lei Orgânica de 1996 que lhe confere amplos poderes para 
“assegurar directamente ou regular, fiscalizar e promo-
ver o bom funcionamento dos sistemas de compensação 
e de pagamentos”, a que se seguiu a definição das primei-
ras linhas orientadoras do desenvolvimento do sistema 
de pagamentos em Cabo Verde, assentes na definição de 
um quadro jurídico-legal apropriado e na modernização 
e diversificação dos instrumentos e infra-estruturas de pa-
gamentos adequados às novas tecnologias de informação.

Importa destacar a importância do Tesouro com a ban-
carização das suas operações e consequente adopção de 
novos instrumentos de pagamento das despesas públicas 
dos serviços e organismos da Administração Central, 
com características semelhantes àqueles utilizados pelas 
instituições de crédito. 

2000
Sistemas de 

Pagamentos em 
números

2014

4 Bancos 8

30 Agências 114

176.053 Contas D.O 639.766

40,4% Taxa de Bancarização 91,6%

20 ATM 171

8 POS 4.324

14.806 Cartões Activos 177.861

538,0 milhões de 
escudos Transações ATM 52.514,9 milhões de 

escudos

5,0 milhões de 
escudos Transações POS 22.215,7 milhões de 

escudos

132,8 milhões de 
escudos Transações Cheques 185.759,7 milhões de 

escudos

17,5 milhões de 
escudos

Transações 
Tranferências

376.713,8 milhões de 
escudos

257.584,5 milhões 
de escudos Sistema  Liquidação 2.224.673,8 milhões 

de escudos

A criação da Sociedade Interbancária e Sistemas de Pa-
gamento – SISP e a inauguração da rede vinti4 em 1999 
sobrevêm como um dos eixos suportes da estratégia de de-
senvolvimento e modernização do sistema de pagamentos, 
instigada pela evolução do mundo financeiro e, em par-

ticular, do sistema financeiro cabo-verdiano. Simultanea-
mente, iniciou-se o processo de adesão das instituições de 
crédito cabo-verdianas à rede SWIFT. Com a instalação de 
12 caixas vinti4 nos principais centros populacionais do 
país e 8 terminais de pagamentos, a rede vinti4 inicia o seu 
funcionamento efectivo para, anos depois, adoptar uma 
plataforma multicanal que veio permitir a diversificação 
dos serviços e canais de atendimento, designadamente dos 
serviços televinti4 e vinti4net. A utilização generalizada da 
rede vinti4 pelo cabo-verdiano mais do que comprova o 
impacto dos cartões bancários no processo de moderniza-
ção do sistema de pagamentos no país. O sucesso da inter-
nacionalização da rede, com a adesão à Visa Internacional 
e à MasterCard, reflecte-se no aumento considerável na 
utilização desses cartões de ano para ano, de tal forma que 
em 2014 foram efectuadas 439.199 transacções, equivalen-
tes a 5.481,4 milhões de escudos.

É importante salientar que, com o fito de adequar o quadro 
normativo e operacional dos sistemas de compensação e 
de liquidação a uma nova realidade económica, fruto de al-
terações verificadas a nível tecnológico, é criado o Sistema 
Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação (SI-
CIL), no âmbito do qual entrou em funcionamento o Siste-
ma de Telecompensação de Cheques baseado na transmis-
são lógica da informação e troca física dos documentos não 
truncados. Este projecto é fortalecido com a implementa-
ção, em 2014, do Sistema de Transmissão Interbancária de 
Imagem de Cheques, com ganhos qualitativos para a banca 
no seu todo que se reflectem específica e directamente na 
redução de custos e no reforço dos aspectos de segurança, 
possibilitando, ainda, maior agilidade nos procedimentos 
de cobrança e guarda dos cheques. Ainda neste quadro, en-
tra em funcionamento o Sistema de Transferências Electró-
nicas de Fundos a Crédito (TEF). É extinta a compensação 
tradicional e o fim da troca física de cheques.

O desenvolvimento de um sistema de liquidação é o 
culminar da estratégia traçada para a modernização do 
sistema de pagamento. De facto, o Sistema de Gestão de 
Depósito e Liquidação (SGDL) é um projecto estrutu-
rante para o sistema financeiro e para a economia cabo-
-verdiana cujo objectivo é minimizar os riscos de crédito, 
de liquidez e sistémico e proporcionar aos participantes 
um instrumento de gestão e controlo contínuo das suas 
contas de liquidação. 

Atento a todo este processo de modernização dos siste-
mas de pagamentos, o Banco de Cabo Verde tem procu-
rado, ainda, congregar esforços no sentido de reforçar a 
sua intervenção na superintendência, num contexto em 
que as infra-estruturas de pagamentos assumem cada 
vez maior complexidade e relevância. Tal desafio impõe 
a adopção dos mais recentes padrões de superintendência 
publicados a nível internacional e recomenda mais rigor 
na monitorização e na prevenção do risco sistémico de 
modo a garantir a eficiência e a segurança dos sistemas.
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Nota de 200 Escudos 
A nota de 200 escudos constitui uma homenagem ao médico e escritor cabo-verdiano 
Henrique Teixeira de Sousa (1919-2006) e à sua ilha natal, representada por uma 
perspectiva do vulcão do Fogo, onde foi notável a sua acção em prol das estruturas 
mínimas de saúde pública. Escritor cioso dos valores da cabo-verdianidade, Teixeira 
de Sousa publicou algumas obras de referência da literatura cabo-verdiana, de entre as 
quais se destacam Contra Mar e Vento, Ilhéu de Contenda e Capitão de Mar e Terra.

Nota de 500 Escudos 
A nota de 500 escudos homenageia uma das figuras mais prestigiadas da moderna 
poesia cabo-verdiana, Jorge Barbosa, (1902-1971) e a sua ilha natal, Santiago. 
Um dos fundadores do movimento literário Claridade, que marca uma fase da 
contemporaneidade estética e linguística de Cabo Verde, baseada na emancipação 
cultural, social e política da sociedade cabo-verdiana, mais atenta às realidades do 
seu quotidiano. A poesia de Jorge Barbosa traduz os problemas do arquipélago 
e o drama social do homem cabo-verdiano, como a seca, a fome, a emigração, o 
isolamento e a insularidade.

Nota de 1000 escudos
A nota de 1000 escudos homenageia um dos mais emblemáticos compositores 
e músicos cabo-verdianos, Codé Di Dona (1940-2010), de seu nome verdadeiro 
Gregório Vaz, e enaltece o género musical Funaná. Considerada uma das figuras 
incontornáveis do Funaná, Codé Di Dona interpretou o sentir mais profundo da 
alma cabo-verdiana através das suas composições, como Fomi 47, Praia Maria, 
Pomba entre outras. Na qualidade de instrumentista, Codé di Dona, foi um exímio 
tocador de acordeão, um dos instrumentos paradigmáticos do Funaná, a par do 
ferrinho, instrumentos também representados na nota.

Nota de 2000 Escudos 
A nota de 2000 escudos pretende enaltecer um dos expoentes máximos da cultura 
musical cabo-verdiana, Cesária Évora (1941-2011), que tão bem soube interpretar 
a vivência e o sentimento do seu povo, dando a conhecer ao mundo as suas 
alegrias e angústias. Conhecida como a Diva dos Pés Descalços, pela forma como 
se apresentava nos palcos, Cesária Évora foi a cantora de maior reconhecimento 
internacional de toda a história da música popular cabo-verdiana. Interpretou 
diversos géneros musicais com sucesso, tendo, contudo, sido a morna que lhe 
granjeou maior reconhecimento, pela forma como a soube interpretar, e por isso 
também proclamada Rainha da Morna. Cize, como era conhecida pelos amigos, 
começou a cantar ainda muito jovem, interpretando composições de eminentes 
compositores, mas foi na década de oitenta que a sua carreira ganhou ampla 
projecção internacional, tendo actuado nas mais famosas salas de espectáculos do 
mundo, levando, com saber e mestria, o nome de Cabo Verde além fronteira. 

Nota de 5000 Escudos
A nota de 5000 escudos homenageia um dos mais conceituados políticos cabo-
verdianos Aristides Maria Pereira (1923-2011), figura que se distinguiu na luta de 
libertação das ilhas de Cabo Verde, da dominação colonial e o primeiro Presidente da 
República de Cabo Verde.  A nota é uma homenagem à sua ilha natal, Boa Vista, através 
de uma perspectiva de uma paisagem da ilha, tendo em primeiro plano a imagem da 
chaminé de uma fábrica de olaria soterrada pelas areias vindas do deserto do Sahara.

Família de notas 2014/2015 
Homenageia grandes figuras da história de Cabo Verde

Edição Especial
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O jornal interno digital BCVNews, de periodicidade men-
sal, foi criado em Janeiro de 2012 com o objectivo de criar 
um espaço interno de informação, formação e partilha de 
informações internas, assim como um espaço de integra-
ção dos que estão no activo e na reforma e sobretudo um 
estímulo ao empenho, ao desempenho, à motivação e à 
participação dos colaboradores. O BCVNews é o 4º jornal 
do BCV em 40 anos de história. 

O BCV emitiu o seu primeiro jornal interno a 14 de Janei-
ro de 1983, denominado MANDUCO, por iniciativa dos 
colaboradores com uma frequência irregular durante dois 
anos. Era um jornal informativo e recreativo, dirigido aos 
colaboradores. Composto por um Director auto-eleito 
(Mário Anjos), três jornalistas (Teófilo Silva, Admilo Fer-
nandes e José Duarte), dois colaboradores (Jorge Sotero e 
Tchida Lima) e um fotógrafo (Manuel Ribeiro). 

Os Jornais do BCV ao longo de 40 anos
Na mesma linha de acção e mais moderna, no ano de 
1992, mais precisamente em Agosto, surgia BANCAVER-
DE, Boletim Informativo do Banco de Cabo Verde, com 
uma frequência bimensal e que foi publicado durante dois 
anos. 

Em Julho de 2002 surgia NÔS VOZ um jornal informati-
vo, da responsabilidade da Comissão de Gestão do Fundo 
Social do BCV, com uma frequência irregular durante um 
ano. 

In Comunicação Interna e uso das Tecnologias de Infor-
mação no BCV, tese de licenciatura em relações públicas e 
secreta riado executivo, na Uni-CV, da Drª Fernanda Ferro, 
2012.

Poderá consultar o jornal interno BCVNews na Intranet 
em: http://intranet/BCVnews.aspx

Anos em Imagens40
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Corentino Santos  (1975 a 1984) - 1º Governador do Banco de Cabo Verde

Amaro da Luz (1984 a 1991) - 2º Governador do Banco de Cabo Verde

Oswaldo Sequeira ( 1991 a 1999) - 3º Governador do Banco de Cabo Verde
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Olavo Correia (1999 a 2004) - 4º Governador do Banco de Cabo Verde

Carlos Burgo (2004 a 2014) - 5º Governador do Banco de Cabo Verde

João Serra (2014) - 6º Governador do Banco de Cabo Verde
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   Colaboradores no XX Aniversário do BCV 

Colaboradores assistem a uma cerimónia no BCV

Colaboradores do BCV em formação e em reunião 

Anos em Imagens
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Joaquim Sancha 
Iniciou as suas funções como informático em 1985. 
Sancha, como todos o chamam, foi dos primeiros 
informáticos do BCV. Trabalhou no ano de 1986 no 
importante processo de informatização do Banco de 
Cabo Verde, respectivamente  da sede e das agências do 
BCV na Praia, Mindelo, Sal e Santa Catarina. Na altura 
cada agência dispunha de 1 computador por 2 terminais. 
Sancha conta que foi um processo trabalhoso e difícil 
pois implicou meses de trabalho pela madrugada 

adentro mesmo durante os fins-de-semana. Na altura 
eram 11 técnicos informáticos sendo que 2 eram 
mulheres. 

A linguagem de programação da época era o Cobol. 
Discreto, simples, tranquilo, humilde e de poucas palavras 
muitos colegas recorrem a este jovem de cabelos brancos 
para aprenderem a navegar nas novas tecnologias de 
informação. Com 30 anos de trabalho assinalados a 17 
de Junho de 2015, Sancha já não fala em Cobol mas em 
C Sharp nesta casa que o viu crescer como profissional e 
sobretudo como um amigo dos seus colegas.

De Cobol para C Sharp

Joaquim Sancha, Informático em 1985 e 2015

Informáticos e Colaboradores do BCV
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