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LISTA DE SIGLAS 
 

ATM – Automated Teller Machine 

AGMVM – Auditoria Geral de Mercados de Valores Mobiliários 

AJECON – Associação Jovens Economistas  

ASP – Área de Sistemas de Pagamentos 

BAI - Banco Angolano de Investimentos Cabo Verde  

BCA – Banco Comercial do Atlântico 

BCE – Banco Central Europeu 

BCV – Banco de Cabo Verde  

BCN – Banco Cabo-verdiano de Negócios 

BI – Banco Interatlântico  

BVC - Bolsa de Valores de Cabo Verde 

CECV – Caixa Económica de Cabo Verde  

CR – Crédito 

CRH – Crédito Habitação 

DO – Depósito a ordem 

ECV - Ecobank Cabo Verde 

GSC- Gabinete de Supervisão Comportamental 

IB – Instituição Bancária  

IIB – International Investment Bank1 

IF – Instituição Financeira 

OEJ Juventude – Orientação e Empoderamento dos Jovens 

PROFIN – Associação para a Promoção da Educação Financeira 

SISP – Sociedade Interbancária e de Sistemas de Pagamentos 

UNI-CV – Universidade de Cabo Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Antes, Banco Internacional de Cabo Verde (BICV) e Banco Espírito Santo (BES). 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O ano de 2020 foi um ano adverso para todo o sistema financeiro. A Supervisão 

Comportamental, também sofreu revés ante ao cenário pandémico da Covid-19. O presente 

“Relatório de Supervisão Comportamental – 2020”, propõe passar em revista as atividades de 

supervisão comportamental levadas a cabo pelo BCV no exercício das suas competências, bem 

como fazer um enquadramento das medidas implementadas para minimizar os impactos 

financeiros e sociais negativos resultantes da crise pandémica. 

Com o advento da Pandemia da Covid-19, perante os novos desafios colocados aos Estados, 

Cabo Verde viu-se obrigado a revisar o seu sistema financeiro com vista a mitigar os impactos 

económicos e financeiros da contração da atividade económica imposta pela pandemia da 

Covid-19. Ao BCV coube intervir na regulação destas medidas, enquanto supervisor da conduta 

das instituições financeiras, nas relações com os seus clientes. 

Na esfera da regulamentação, as iniciativas visaram reforçar os mecanismos legais de proteção 

dos consumidores financeiros, que disciplinam, essencialmente, a transparência de informação 

na contratação do crédito e, as condições e os procedimentos referentes ao reembolso 

antecipado das operações de crédito. 

No âmbito das operações de crédito abrangidas pelas medidas excecionais e temporárias de 

resposta à pandemia, foi atribuído ao BCV a responsabilidade de regulamentar os deveres de 

informação, a observar pelas IF nas relações com os respetivos clientes bancários, que resultou 

num reforço do quadro regulatório do sistema financeiro cabo-verdiano, em 2020. 

Grosso modo, as grandes áreas de intervenção da supervisão comportamental, diz respeito às 

reclamações, inspeções e a promoção da educação financeira, atribuições que por lei lhe são 

conferidas. 

Com efeito, no que tange às reclamações, em 2020 foram recebidas um total de 313 da banca, 

tendo sido tratadas 227 reclamações pelo BCV, numa média de 19 por mês. Nos últimos dois 

anos denota-se uma tendência de um franco aumento das reclamações, denota-se um aumento 

de 13,82 por cento, face ao ano de 2019, em que foram rececionadas um total de 275 

reclamações.  
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Ao longo do relatório, é possível descortinar as instituições financeiras mais visadas nas 

reclamações analisadas e aquela que mais ressarcimento teve de efetuar aos seus 

clientes/reclamantes. Assim sendo, a estatística demonstra, um conjunto de informações 

relativas às reclamações do setor bancário e segurador e a sua evolução (passou de 275 em 2019 

para 313 em 2020), cuja matéria mais reclamada foi fraude (19%), a instituição mais reclamada, 

no apuramento geral (CECV) e os valores ressarcidos aos reclamantes no âmbito das suas 

reclamações (BCA);  

Na esfera da supervisão, o BCV, realizou fiscalização sucessiva dos preçários das instituições 

financeiras e análise das propostas de preçário ou as suas alterações, ou introdução de novos 

produtos financeiros, tendo analisado um total de 10, com vista a garantir a sua conformidade 

com o quadro legal do sistema financeiro e emitido recomendações às IFs, para a adequação da 

informação constante dos preçários à respetiva legislação. Procedeu-se, ainda, à análise e 

aprovação dos Códigos de Conduta de duas instituições financeiras a operar no país. 

Quanto à inspeção on-site, foi realizado duas ações a dois bancos comerciais, que tiveram por 

objeto a verificação do grau de cumprimento da legislação que regulam o sistema financeiro, 

especialmente, deveres a cumprir nas relações com o cliente, o livro de reclamações, preçários, 

levantamento de numerários ao balcão, deveres de informação, entre outros. Na sequência 

destas inspeções, o BCV emitiu uma Determinação Específica a um banco com vista à sanação 

dessas irregularidades. E, emitiu uma Carta Circular aos bancos, por forma a clarificar as 

questões levantadas aquando da entrada em vigor da norma relativa aos deveres de informação 

aos clientes bancários sobre a moratória pública. 

Ao nível da Promoção da Educação Financeira, o BCV, anualmente, no seu Plano de 

Atividades, realiza um conjunto de ações visando a educação financeira com a  finalidade de 

sensibilizar, formar e capacitar crianças, jovens e adultos, relativamente a assuntos de caráter 

financeiro, para que, gradualmente, possam adquirir conhecimentos, habilidades, atitudes e 

comportamentos necessários para a tomada de decisões financeiras conscientes, promovendo, 

assim, a cidadania e a inclusão financeira no seio da sociedade Cabo-verdiana. 

Em 2020, devido ao contexto da pandemia, estas atividades ficaram condicionadas. Ainda 

assim, no cabal cumprimento das regras estabelecidas para a prevenção da propagação da 

doença de COVID-19, foram realizadas ações de educação financeira nas escolas, celebrou a 

Semana da Poupança, promoveu ações de sensibilização sobre a educação financeira no Natal, 

bem como produziu e, difundiu informações várias (desdobráveis/radiodifusão/SMS) sobre a 

promoção da educação financeira. 
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I. PANDEMIA DE COVID-19 E SUPERVISÃO COMPORTAMENTAL EM 

CABO VERDE 

 

Efetivamente, o setor bancário desempenha uma função fundamental na mitigação do choque 

macroeconómico e financeiro, sem precedentes, causado pela pandemia, por meio do apoio aos 

tomadores de empréstimos afetados e da manutenção do fluxo de crédito para o setor real, 

preservando a estabilidade financeira. O sistema bancário mundial tem hoje fundamentos muito 

mais sólidos do que durante a crise financeira de 2008, devido à implementação das reformas 

na área de regulação financeira. Ainda assim, conforme a dificuldade aguda de liquidez for 

dando lugar a problemas estruturais de solvência, a inadimplência aumentará, assim como a 

pressão sobre o sistema bancário. Poderá haver também outros choques adversos às condições 

económicas e financeiras. As incertezas persistentes relacionadas à duração e ao impacto 

definitivo dos choques representam desafios profundos para as autoridades de supervisão 

bancária. 

 

1. MEDIDAS FINANCEIRAS/ECONÓMICAS IMPLEMENTADAS EM CABO 

VERDE 

Em Cabo Verde, com vista a atenuar os impactos económicos e financeiros da contração da 

atividade económica por força da pandemia da Covid-19, o Governo e o Banco de Cabo Verde, 

desde março de 2020, vêm implementando uma série de medidas financeiras e fiscais 

excecionais, de apoio e proteção de famílias, empresas, municípios, instituições particulares de 

solidariedade social, associações sem fins lucrativos e demais entidades da economia social.  

O regime de moratória pública de crédito é uma das medidas financeiras implementadas, ainda 

em vigor, até 31 de março de 20222 . A moratória pública, consiste na suspensão de pagamento 

de capital, juros, ou prestações de créditos das empresas não financeiras e famílias dos setores 

mais afetados pela pandemia.  

De acordo com o Relatório de Política Monetária, outubro 20213, “a 30 de junho de 2021, o 

regime das moratórias de crédito beneficiava um total de 2.100 entidades e 2.717 contratos, 

representando 2,7 por cento do total de contratos de crédito no sistema bancário. O stock de 

crédito sob o regime das moratórias era de 25.441,7 milhões de escudos, representando 19,8 

por cento do stock agregado do crédito à economia e aos governos locais (21,6 por cento em 

                                                 
2 Decreto-lei nº 54/2021, de 12 de agosto. 
3https://www.bcv.cv/SiteCollectionDocuments/2021/RPM%20Outubro%20de%202021/RPM%20Out%20Final
%2029.10.2021.pdf  
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31 de dezembro de 2020) e 14,2 por cento do produto interno bruto projetado pelo Banco de 

Cabo Verde para 2021. Deste total, 77,5 por cento destinaram-se às empresas, sobretudo dos 

setores de “Transportes e armazenagem” e “Alojamento e restauração”, 13,4 por cento a 

particulares e 9,1 por cento às câmaras municipais.   

Igualmente as linhas de crédito covid-19, correspondem às modalidades negociadas entre as 

instituições de crédito e o Estado, para facilitar o financiamento de empresas em dificuldades 

de tesouraria, devido às restrições e condicionamentos resultantes do combate à pandemia. 

Todas as modalidades beneficiam da garantia do Estado, a sua taxa de juros não deve ultrapassar 

os três por cento e os créditos beneficiam de um período de carência de seis meses. 

Por sua vez, o Banco de Cabo Verde vem assegurando que as instituições de crédito disponham 

de condições e incentivos para financiarem, em condições favoráveis, as empresas e as famílias. 

Para o efeito, colocou à disposição dos bancos comerciais liquidez em larga escala e com prazos 

de vencimento relativamente longos, para além de medidas de alívio de exigências prudenciais4.  

O supervisor, ainda, recomendou que as instituições e os consumidores financeiros privilegiem 

a utilização de canais digitais para a comunicação e a realização de operações financeiras. Neste 

sentido, as instituições bancárias, aceitaram as recomendações do BCV e, optaram, por 

exemplo, por suprimir as despesas associadas às transferências intrabancárias, realizadas 

através do homebanking, como forma de evitar a afluência dos clientes nos balcões.  

De facto, a situação de pandemia acelerou a tendência crescente de utilização de canais digitais, 

para a realização de pagamentos, estimulada pela inovação tecnológica e, pelos reconhecidos 

benefícios de comodidade e rapidez que proporciona aos clientes bancários5. 

 

2. MEDIDAS DE SUPERVISÃO COMPORTAMENTAL 

No âmbito das operações de crédito abrangidas pelas medidas excecionais e temporárias de 

resposta à pandemia de Covid-19, na segunda alteração efetuada ao regime de moratória 

pública6, foi atribuído ao Banco de Cabo verde a responsabilidade de regulamentar os deveres 

de informação, a observar pelas instituições nas relações com os respetivos clientes bancários. 

Assim, considerando o art.º 6º-A e o nº 2, art.º 10º, todos do DL nº 65/2020, de 01 de setembro, 

o BCV estabeleceu, através do Aviso 3/2020, de 11 de setembro, as normas dos deveres de 

informação no âmbito da moratória pública. 

 

                                                 
4 https://www.bcv.cv/pt/O%20Banco/Sala%20de%20Imprensa/Arquivo/Paginas/Confer.aspx 
5 https://www.bcv.cv/pt/O%20Banco/Sala%20de%20Imprensa/Arquivo/Paginas/SP-2-Fev-2021.aspx 
6 Decreto-lei nº 65/2020, de 01 de setembro. 

https://www.bcv.cv/pt/O%20Banco/Sala%20de%20Imprensa/Arquivo/Paginas/Confer.aspx
https://www.bcv.cv/pt/O%20Banco/Sala%20de%20Imprensa/Arquivo/Paginas/SP-2-Fev-2021.aspx
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II. REGULAÇÃO 

Relativamente ao reforço do quadro normativo de proteção dos direitos e deveres do 

consumidor financeiro, em 2020, entraram em vigor duas leis importantes no âmbito do crédito, 

além de Avisos que as regulamentam e que se indica abaixo: 

 A Lei 95/IX/2020, de 13 de julho, que estabelece as normas e os procedimentos 

relativos ao reembolso antecipado nas operações de crédito; 

 

 Lei 96/IX/2020, de 17 de julho, que institui o regime aplicável aos contratos de 

crédito aos consumidores do sistema financeiro e respetivos Avisos regulamentares 

que se indica abaixo: 

 

o Aviso nº 4/2020, de 12 de outubro – avaliação de solvabilidade dos 

consumidores no âmbito da concessão de crédito; 

o Aviso nº 5/2020, de 12 de outubro – Ficha de Informação Normalizada de 

Crédito Habitação (FINCH); 

o Aviso nº 6/2020, de 12 de outubro – Ficha de Informação Normalizada de 

Crédito ao Consumo (FINCC). 

 

 Aviso 3/2020, de 11 de setembro, relativamente aos deveres de informação aos 

clientes bancários sobre a moratória pública, medidas excecionais e temporárias de 

resposta à pandemia COVID-19, aprovado pelo Decreto-lei nº 38/2020, de 31 de 

março, alterado pelos Decretos-leis nºs 45/2020, de 21 de abril e 65/2020, de 1 de 

setembro. 
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III. RECLAMAÇÕES VISANDO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

1. EVOLUÇÃO 

 

1.1. Setor Bancário 

Em 2020, foram recebidas no Banco de Cabo Verde, um total de 313 reclamações do 

consumidor dos serviços bancários. No âmbito das reclamações, que são da competência do 

BCV fiscalizar, foram tratadas 2277, perfazendo uma  média de 19 reclamações por mês. 

Considerando os dados dos anos anteriores, a tendência aponta para um franco aumento das 

reclamações visando, sobretudo as Instituições Bancárias (IB’s). Nota-se que em 2020 as 

reclamações aumentaram 13,18 porcento, passando em 2019 de 275 para 313 em 2020, 

conforme demonstra o gráfico seguinte: 

 

1.2. Setor Segurador  

Relativamente ao setor segurador, regista-se para 2020, uma diminuição significativa das 

reclamações. De referir que em 2019 foram recebidas e analisadas 148 reclamações e, apenas 

cinco (5)9 em 2020, todas da seguradora IMPAR – Companhia Cabo-verdiana de Seguros, Sarl. 

À semelhança do setor bancário, segue o gráfico ilustrativo da evolução das reclamações 

referentes ao setor segurador (2017 a 2020): 

                                                 
7 Não inclui as 86 reclamações da categoria Atendimento e que recaem sobre situações que não competem ao BCV fiscalizar, a 
saber: tempo de espera, considerando as medidas de contingência contra a Covid19, implementadas nas agências, cordialidade 
no atendimento, falta de condições das agências, horários de atendimento, etc.  
8 Sendo quatro (04) reclamações de categoria Atendimento (tempo de espera, cordialidade no atendimento, falta de condições das 
agências, horários de atendimento, etc.), questões estas que não competem ao Banco de Cabo Verde fiscalizar.  
9 Sendo duas (2) reclamações de categoria Atendimento. 
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Gráfico 1: Evolução das reclamações do Setor Bancário
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2. RECLAMAÇÕES BANCA E SEGUROS (2020) 

 

Segue a representação gráfica das reclamações gerais em 2020. É notável a superioridade das 

reclamações recebidas do setor bancário em relação às do setor segurador: 

 
 

2.1. Origem das reclamações (banca e seguros) 

Das cinco (5) reclamações recebidas da seguradora Impar, duas (2) foram registadas 

diretamente no Banco de Cabo Verde, pelos reclamantes, sendo que as outras três (3) foram 

reportadas pela Impar. 

Quanto à origem das reclamações do setor bancário, o BCV recebeu em 2019, 122 processos 

provenientes dos bancos, através dos Livros de Reclamações (PFR). Estas reclamações 

aumentaram para 139, no ano de 2020. Já as reclamações classificadas como Processos de 

Reclamações Diretas (PRD), ou seja, reclamações escritas (carta ou correio eletrónico), 

enviadas às respetivas instituições, ou recebidas no Banco de Cabo Verde, em 2019 foram de 

92 e, em 2020 foram contabilizadas 174 reclamações. 
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Gráfico 2: Evolução das reclamações do Setor Segurador
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3. PRODUTOS E SERVIÇOS RECLAMADOS 

Na sequência do registo, análise e acompanhamento, uma reclamação é classificada, pelo BCV 

ou pela instituição reclamada, por categoria, ou, por matéria reclamada, para assegurar uma 

melhor organização dos processos, garantindo maior eficácia no seu seguimento e tratamento.  

 

3.1. Setor Segurador 

O setor segurador teve apenas 2 por cento do total das reclamações, recebidas e tratadas no 

BCV em 2020 e todas elas tiveram por objeto sinistros visando automóveis. 

 

3.2. Setor Bancário 

Considerando que 98 por cento das reclamações visaram o setor bancário, estas encontram-se 

classificadas em 12 categorias, nos termos que se seguem: 

 ATM (Automated Teller Machine) 

 Cartões Vinti4 

 Cartões de Crédito 

 Cartões de Débito 

 Cheques 

 Conta Bancária 

 Contas de Depósito 

 Crédito Consumo 

 Crédito Habitação 

 Fraudes 

 Internet Banking 

 Transferências  

O gráfico que se segue distribui as 227 reclamações, tratadas pelo BCV, por matéria reclamada. 

O objetivo é conhecer os produtos e serviços bancários que recebem o maior número de 

reclamações e quais os menos reclamados.  
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3.2.1. Análise Reclamações Bancárias por Categorias (2019-2020) 

Relativamente às matérias reclamadas, as alterações mais significativas ocorreram nas 

seguintes categorias: 

 Contas de depósitos, que regista queda de mais de 90 por cento, passando de 43 

reclamações recebias em 2019, para apenas quatro (4) em 2020; 

 Os cartões de pagamento que tiveram um aumento de reclamações sensivelmente 56 

por cento; 

 A categoria cheques, que de 2017 a 2019, tinha vindo a registar sucessivas quedas, 

regista um aumento de 80 por cento em 2020; 

 As reclamações sobre créditos (consumo e habitação), aumentaram em 92 por cento, 

houve mais 23 reclamações desta categoria em 2020, face ao ano de 2019, com enfâse 

para o crédito habitação;  

 Regista-se outras alterações que merecem atenção, a categoria Internet Banking, 

passando de 14 reclamações em 2019 para quatro (4) em 2020 e, transferências de 16, 

em 2019, para 25 em 2020. 

Segue o quadro demonstrativo da variação das categorias acima referidas, tendo em conta o ano 

de 2020 face ao ano transato, 2019:   
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Gráfico 4: Reclamações por Serviços e Produtos bancários 

 



                                                     Banco de Cabo Verde | Relatório de Supervisão Comportamental | 2020 

 
16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Análise das Reclamações por Serviços e Produtos Bancários 

 

a) ATM – Automated Teller Machine (Caixas Automáticas) 

 

O número de reclamações referentes às anomalias das caixas automáticas, subiram de 12 em 

2019 para 19 em 2020. Estas anomalias foram, exclusivamente, sobre o levantamento de 

numerário com débito na conta dos clientes/reclamantes, sem, no entanto, a entrega do valor 

solicitado e a demora na regularização do débito indevido. De referir que, os levantamentos de 

numerário nos ATM’s representam a segunda operação mais realizada na rede vinti4. 

Diariamente, os ATM contribuíram, em média, com 121,6 milhões de escudos para a circulação 

de numerário, através de 21.450 operações de levantamento10. 

Considerando que a Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP) é a responsável 

pela gestão das máquinas automáticas no território nacional, na maioria dos casos, é da sua 

responsabilidade a análise e regularização dessas ocorrências.  

O gráfico abaixo mostra a proveniência das reclamações alusivas às anomalias de ATM. Em 

primeiro figura o BAICV, seguido pelo BCA, CECV, BI e BCN:

 

                                                 
10 Fonte: Área de Sistemas de Pagamentos (ASP) do Departamento de Emissão, Tesouraria e Sistemas de Pagamento. Dados 

de 2019 

CECV
21%

BI
11%

BCN
10%BCA

21%

BAICV
37%

Gráfico 5: Reclamações sobre anomalias dos ATM's

Quadro1: Reclamações por categoria  

Matéria Reclamada 2019 2020 t.v. (%) 

Cartões (débito/crédito/vinti4) 25 39 56,0% 

Cheques 5 9 80,0% 

Contas de depósito 43 4 -90,7% 

Créditos (Consumo/habitação) 25 48 92,0% 

Fraude 45 44 -2,2% 

Internet Banking 14 4 -71,4% 

Transferências 16 25 56,3% 

Fonte: BCV      
t.v - taxa de variação 

   

Fonte: BCV/IB’s 
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b) Cartões Vinti4 

Segundo informações fornecidas pela Área de Sistemas de Pagamentos (ASP) do Departamento 

de Emissão, Tesouraria e Sistema de Pagamentos do Banco de Cabo Verde, em 2020 foram 

emitidos 113.748 novos cartões de débito nacionais (cartão  vinti4).  

As reclamações que têm por objeto o cartão vinti4, tiveram diferentes motivos, a saber: 

 Morosidade, tanto na emissão, como nos pedidos de cancelamento de cartão, 

originando diversos constrangimentos aos reclamantes; 

 Duplicação de cobrança da anuidade; 

 Bloqueio de cartão sem autorização, entre outros. 

O banco mais reclamado, neste caso, foi o BCA, de seguida o BAICV e a CECV, conforme o 

gráfico abaixo: 

 

Fonte: BCV/IB’s 

 

c) Cartões de Crédito 

Os cartões de crédito têm vindo a ganhar cada vez maior adesão dos consumidores, no seio da 

sociedade cabo-verdiana, por ser bastante prático no estrangeiro, nas compras on-line, além de 

ser cómodo quando se pretende suprir necessidades urgentes de tesouraria. A título informativo, 

em 2020 foram emitidos 2.241 novos cartões de crédito11.  

                                                 
11 ASP – Banco de Cabo Verde. 

BAICV
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21%

Gráfico 6: Reclamações de Cartões vinti4 
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As reclamações neste âmbito se deveram aos seguintes motivos: 

 Morosidade na emissão dos cartões; 

 Operações online acusando erro, mas com débito na conta; 

 Problemas com o uso do cartão no estrangeiro ou nas compras on-line; 

 Duplicação na cobrança das despesas/comissões;  

 Cartão desativado, sem que o titular tenha sido notificado das razões que levaram à sua 

desativação. 

O gráfico que se segue indica o banco mais reclamado em matéria de cartões de crédito, 

tratando-se do BAICV, com seis (6) reclamações das 12 recebidas: 

 

 

Fonte: BCV/IB’s 

 

d) Cartões de Débito 

Os cartões de débito emitidos no território nacional, apresentam-se sob duas modalidades: o 

cartão de débito internacional (VISA e MASTERCARD) e o cartão pré-pago. Ambos podem 

ser utilizados no estrangeiro ou em pagamentos on-line, sendo que os pré-pagos funcionam 

mediante prévio carregamento. Em 2020, foram emitidos pelos prestadores de serviços de 

pagamento  6.140 cartões de débito e 5.655 cartões pré-pagos12. 

Relativamente às reclamações, estas foram essencialmente sobre: 

 Demora na entrega; 

                                                 
12 ASP- Banco de Cabo Verde. 
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Gráfico 7: Reclamações de Cartões de crédito 
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 Demora na disponibilização dos carregamentos; 

 Valor de carregamento cativados, sem comunicação ao titular; 

 Cobrança indevida de comissões; 

 Dificuldades de uso, no estrangeiro ou nas operações online; 

 Cobrança de despesas/comissões ao descoberto; 

 Cartão desativado, sem comunicação prévia; 

 Falta de informações diversas. 

O gráfico abaixo indica que o BAICV e o BCA são os bancos mais reclamados, com cinco (5) 

reclamações cada, seguidos da CECV e do BCN: 

 

 

Fonte: BCV/IB’s 

 

e) Cheques 

Considerando que os cabo-verdianos (tanto consumidores como empresas ) têm vindo a preferir 

a utilização de meios eletrónicos de pagamento, o cheque mantém-se como o instrumento de 

pagamento menos utilizado, embora os dados apresentados pela ASP em 201913, mostram que 

o seu peso em termos de valor continua bastante expressivo. 

 Em 2020, a categoria em epígrafe teve mais quatro (4) reclamações, em comparação com o 

ano de   2019. Estas reclamações tiveram por objeto a restrição ao uso de cheques, em que 

                                                 
13 https://www.bcv.cv/SiteCollectionDocuments/2020/Out%202020/Relatoriosispagamentos2019Net%20VF.pdf 

 

BAICV
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38%

BCN
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CECV15%

Gráfico 8: Reclamações de Cartões de débito 

https://www.bcv.cv/SiteCollectionDocuments/2020/Out%202020/Relatoriosispagamentos2019Net%20VF.pdf
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clientes reclamaram a sua manutenção na Lista de Utilizadores de Risco (LUR), mesmo após a 

regularização junto dos seus bancos; autorização de levantamento de um cheque não conforme 

com as condições de utilização de conta; discrepância do valor entregue ao reclamante e o que 

está no título, etc. 

O gráfico aponta que o banco mais reclamado é a CECV com seis (6) reclamações enquanto o 

BCA, o BI e o ECV com uma cada:   

 

Fonte: BCV/IB’s 

 

f) Conta Bancária 

A categoria conta bancária, com 15 por cento das reclamações, é a segunda mais reclamada, 

atrás da categoria fraude. Em 2020, regista-se 35 reclamações de conteúdos diversos, tais como: 

 Movimentos a débitos, estranhos ao titular de conta; 

 Recusa de procurações pela instituição bancária; 

 Cobrança de comissão sobre as contas inativas; 

 Recusa de troca de notas estrangeiras, por estarem em más condições; 

 Falta de justificativos aos pedidos de créditos não aprovados; 

 Bloqueio/cativo de contas por motivos de regularização de cheque sem provisão ou para 

garantir a liquidação de prestações de crédito e, sem aviso prévio; 

 Falta de celeridade e diligência na disponibilização de contratos, declarações bancárias, 

disponibilização de crédito aprovado, análise de créditos, atualização dos dados do 

cliente; etc.; 

 Cativos indevidos, mesmo após a ordem de descativo do Tribunal; 

BI
11%

ECV
11%

CECV
67%

BCA
11%

Gráfico 9: Reclamações de cheques
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 Cobranças a descoberto; 

 Duplicação de cobranças; 

 Valor de fecho de POS não disponibilizado, após fecho do dia. 

O gráfico que se segue mostra que a instituição mais reclamada, tendo em conta os conteúdos 

acima, é a CECV, o BCA, BCN, BAICV, seguido pelo BI: 

 
Fonte: BCV/IB’s 

 

g) Conta de Depósito 

Nesta categoria, as reclamações tiveram por referência os Depósitos a Prazo (DP’s). Reclamou-

se da alteração unilateral das cláusulas contratuais, isto é, descontinuidade de produtos, sem 

aviso prévio ao cliente ou a alteração das taxas de juros inicialmente contratadas sem 

informação prévia ao cliente e sobre publicidade enganosa relativa às condições de adesão a 

DP’s. 

Foram quatro (4) reclamações em 2020, duas (2) provenientes do BAICV e uma do BCN e do 

BI respetivamente: 

 

h) Crédito consumo 

As reclamações desta categoria são feitas, maioritariamente, por avalistas com muito pouca 

informação quando aceitam/assinam um contrato de crédito. A insatisfação começa quando o 

proponente principal deixa de honrar o seu compromisso com o banco, comprometendo os 

rendimentos domiciliados dos seus avalistas; a questão da celeridade de várias ordens, tais 

BAICV
11%

BI
11%

ECV
14%

CECV
9%

BCA
34%

Gráfico 10: Reclamações de contas bancárias
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como, resposta a pedidos, análise de processos, negociações, etc. também, causam uma certa 

confusão aos reclamantes. 

A instituição bancária com mais reclamações, referentes ao Crédito Consumo, é a CECV, 

seguida do BCA, BCN, BI e o BAICV:  

  

Fonte: BCV/IB’s 

 

i) Crédito Habitação (CRH) 

O crédito habitação, pela sua natureza, é uma categoria que frequentemente é objeto de 

bastantes reclamações. Em 2020, as reclamações desta categoria corresponderam a 12 por cento 

do total das reclamações, sendo que, o ECV é a única instituição que não regista nenhuma 

reclamação nesta categoria.  

Verificou-se um ligeiro aumento de reclamações, em relação ao ano transato (mais seis), em 

virtude do surgimento de um novo motivo de reclamação referente ao CRH. O Aviso 3/2020, 

de 11 de setembro, veio adicionar outras responsabilidades às instituições de crédito, 

nomeadamente, os deveres de informação aos seus clientes sobre a moratória pública. 

De resto, os motivos continuaram a ser os mesmos dos anos anteriores: 

 Cobrança de Imposto de Selo, sobre operações cujo montante não ultrapassa os Cve 

7.000.000,0014, em que a finalidade seja a aquisição, construção, ou reabilitação de 

primeira habitação própria e permanente; 

                                                 
14 Lei nº 5/IX/2016 que aprova o orçamento do Estado para o ano económico de 2017. 
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Gráfico 11: Reclamações sobre crédito ao consumo
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 Questões relacionadas à perda de bonificação do Estado; 

 Demora nas operações de compra de dívida; 

 Incumprimentos devido a divórcios; 

 Encarecimento de crédito com o incumprimento; 

 Taxas variáveis, considerando alterações que apontam sempre para um aumento da taxa; 

 Demora nos desembolsos de tranches, com implicações no pagamento dos juros; 

O banco mais reclamado foi o BCA, de seguida a CECV, o BI, o BAICV, o BCN e o IIB, 

abaixo o quadro elucidativo: 

 

   

Fonte: BCV/IB’s 

 

j) Fraude 

À semelhança do ano de 2019, em 2020, esta categoria continua a ser a mais reclamada, apesar 

do ligeiro decréscimo de 21 por cento do total das reclamações, para 19 por cento 

respetivamente. 

Em 2020 regista-se um maior número de reclamantes vítimas de Phishing15. As fraudes 

alegadas ocorreram através da Internet Banking, transferências interbancárias, mobilização de 

DP’s e, pagamentos on-line, através de cartões de pagamento (débito e crédito).  

                                                 
15 Termo originado do inglês, que em informática define-se como um tipo de roubo de identidade online. Essa ação fraudulenta 
é caracterizada por tentativas de adquirir ilicitamente dados pessoais de outra pessoa, sejam senhas, dados financeiros, dados 
bancários, números de cartões de crédito ou simplesmente dados pessoais - https://canaltech.com.br/seguranca/O-que-
e-Phishing/ 

BAICV
12%

BCA
38%

BCN
4%

BI
15%

CECV
27%

IIB
4%

Gráfico 12: Reclamações sobre crédito à habitação
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Outras situações de fraude, são registadas nos próprios balcões, alegadamente, devido a 

assinaturas falsificadas ou violação das condições de movimentação de contas. 

Segue a demonstração gráfica do banco mais reclamado para a categoria fraude. A CECV está 

em 1º lugar, seguido pelo BCA, depois o BAICV e o BCN: 

 

Fonte: BCV/IB’s 

 

k) Internet Banking 

A internet-banking ou homebanking, é cada vez mais utilizada pelos cabo-verdianos, 

nomeadamente pela sua conveniência, principalmente nos atuais tempos de pandemia. Os 

dados de dezembro de 2020 apontam para 168.673 conta de homebanking ativas16 nos 

bancos comerciais do país. 

Regista-se apenas quatro (4) reclamações nesta categoria e, por: 

 Indisponibilidade de serviço; 

 Operação finalizada sem sucesso, mas, com débito na conta. 

O BAICV é o mais reclamado, com 3 ocorrências, e o ECV regista uma reclamação. 

 

l) Transferências  

                                                 
16 ASP – Banco de Cabo Verde. 
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Gráfico 13: Reclamações por fraude
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As transferências bancárias continuam a crescer no país, posicionando-se como a segunda 

operação de pagamento mais efetuada pelos cabo-verdianos para a realização de 

transações de pagamento, de acordo com as informações da ASP. 

 As reclamações do tipo transferências, em 2020 passaram de 16 para 25 reclamações, face a 

2019. É a única categoria que regista reclamações em todas as instituições bancárias do país, e 

estão relacionadas a: 

 Cobranças indevidas de comissões; 

  Operações duplicadas; 

 Demora na disponibilização de uma transferência;  

 Atrasos no processamento de salários, provenientes das empresas; 

  Cobrança de transferências interbancárias, via homebanking, considerando as 

diretrizes do Banco de Cabo Verde no âmbito de prevenção do contágio pelo vírus Sars-

Cov-2; 

 Morosidade em efetivar transferências internacionais, entre outros. 

Conforme a representação gráfica, o banco mais reclamado, é o BCA, depois a CECV, seguido 

pelo ECV, pelo BI e pelo BAICV e por últimos, BCN e IIB: 

 

Fonte: BCV/IB’s
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4. BANCO MAIS RECLAMADO 

 

4.1. Por serviços e produtos bancários 

O quadro que se segue é uma síntese do acima exposto. Mostra o total das reclamações por 

produtos e serviços bancários e, qual o banco mais reclamado em cada uma das categorias:  

Quadro 2: Banco com mais reclamações por categoria 

Categoria/Banco Número de reclamações Peso no total da categoria 

ATM 19 
 

BAICV 7 36,8% 

Cartões de crédito 12 
 

BAICV 6 50,0% 

Cartões de débito 13 
 

BAICV/BCA 5 38,5% 

Cartão Vinti4 14 
 

BCA 6 42,9% 

Cheque 9 
 

CECV 6 66,7% 

Crédito ao consumo 22 
 

CECV 15 68,2% 

Crédito à habitação 26 
 

BCA 10 38,5% 

Conta Bancária 35 
 

CECV 12 34,3% 

Conta de Depósito 4 
 

BAICV 2 50,0% 

Fraude 44 
 

CECV 28 63,6% 

Internet Banking 4 
 

BAICV 3 75,0% 

Transferências 25 
 

BCA 11 44,0% 

Total 227 
 

 
    

Fonte: BCV 
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4.2. Por número de reclamações 

Após a apresentação dos dados por serviços e produtos, passa-se a apresentar, de forma global, 

qual o banco que mais reclamações recebeu em 2020. Considerando o total de 227 reclamações 

tratadas, a CECV que no ano transato surgia como a segunda instituição bancária mais 

reclamada, depois do BCA, em 2020, surge em primeiro lugar, com 83 reclamações. Segue-se, 

assim, o BCA com menos 21 reclamações que a CECV, em terceiro o BAICV com 45 

reclamações, o BCN e o BI, ambos contabilizam 15 reclamações, o ECV e o IIB, com cinco 

(5) e duas (2) reclamações respetivamente:  

 
Fonte: BCV/IB’s 

 

4.3. Proporção das reclamações por Nº de clientes (em percentagem) 

Considerando as informações acima avançadas, relativamente à distribuição das reclamações 

por bancos, considerou-se interessante a determinação da percentagem das reclamações, 

considerando o número dos clientes17, isto, por instituição.  

Outra informação igualmente importante para os bancos, embora fora do escopo de supervisão 

do BCV, são as reclamações da categoria Atendimento. Esta categoria, à semelhança de 

algumas outras, também, recebeu um maior número de reclamações, em comparação com o 

ano transato18, devido as novas condições de atendimento surgidas com a pandemia de Covid-

19.  No quadro que se segue, foram incluídas no total das reclamações, as de tipo Atendimento.  

                                                 
17 Total acumulado a 31 de dezembro de 2020 - ASP 
18 Em 2019 foram 61 reclamações do tipo atendimento. 
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Gráfico 15: Reclamações por banco
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Conforme se pode observar no quadro que se segue, os dois bancos sistémicos (CECV e BCA), 

são também, os mais reclamados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VALORES DEVOLVIDOS AOS RECLAMANTES 

Todas as instituições bancárias do país, no âmbito das reclamações, tiveram de ressarcir valores 

aos reclamantes, à exceção do ECV e do IIB. Salienta-se que a razão que mais originou a 

devolução de valores, por parte dos bancos, foi a categoria, Fraude19. O BCA foi a instituição 

que mais valores ressarciu aos clientes, no âmbito das reclamações: 

 

Quadro 4: Valores Devolvidos aos reclamantes 

 
Instituição bancária Valor devolvido 

 

 
BCA 2.507.294,00  

 

 
CECV 1.511.018,00  

 

 
BI 390.661,00  

 

 
BAICV 364.797,00  

 

 
BCN 55.566,00  

 

 Total 4.829.336,00 
 

  
 

 
Fonte: BCV 

 

 

                                                 
19 Dever de reembolso de montantes em operações de pagamento não autorizadas pelos utilizadores de serviços 
de pagamento - Decreto-Legislativo n.º 08/2018, de 28 de novembro. 

Quadro 3: Reclamações por clientes 

Bancos 
Número de 

clientes 

Número de 

reclamações 

Reclamações por  

Clientes (%) 

BCA 292.982  122 0,042% 

CECV 344.241  89 0,026% 

BCN 66.345  20  0,030% 

BI 53.119  23  0,043% 

BAICV 37.540  46  0,123% 

ECV 6.016  11  0,183% 

IIB 2.380 2 0,084% 
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IV. INSPEÇÕES 

 

1. INSPEÇÕES OFF-SITE 

A fiscalização sucessiva dos preçários das instituições financeiras e a análise das propostas de 

preçários ou as suas alterações, é outra atividade de supervisão comportamental da competência 

do Banco de Cabo Verde, com vista a garantir a sua conformidade com o quadro legal 

aplicável20. Esta tarefa consiste na análise dos folhetos de comissões e despesas e de taxas de 

juros e incide também sobre novos produtos ou serviços financeiros introduzidos no preçário. 

Normalmente, todos os bancos que atuam no mercado nacional procedem, pelo menos, a uma 

alteração ao seu preçário e, em regra, logo no início de cada ano económico. 

Durante o ano de 2020 foram analisados um total de  dez (10) pedidos de alteração de preçários, 

sendo que, quatro (04) incidiram sobre o folheto de taxas de juros e  seis (06) exclusivamente 

sobre o folheto de comissões e despesas, sendo um pedido referente à comercialização de um 

novo produto.  

 

Nesse âmbito, o BCV emitiu recomendações às instituições financeiras, para a adequação da 

informação constante dos preçários ao que decorre da respetiva legislação. 

 

Igualmente, procedeu-se à análise e aprovação dos Códigos de Conduta de duas instituições 

financeiras operando no país, nos termos do Aviso 3/2014, de 17 de outubro, alterado pelo 

Aviso 3/2019, de 14 de março. 

2. INSPEÇÕES ON-SITE 

No decorrer do ano em análise, o BCV realizou duas ações de inspeção credenciadas aos 

serviços centrais de dois bancos comerciais. Uma das inspeções foi uma ação de follow-up, na 

sequência de uma inspeção realizada em 2018, tendo resultado na emissão de uma 

Determinação Específica, para a regularização dos incumprimentos detetados.  

As ações acima tiveram por objeto a verificação do grau de cumprimento da legislação sobre 

as seguintes matérias: 

                                                 
20 No âmbito do Aviso n.º 1/2013 de 12 de abril, alterado pelo Aviso 2/2018 de 9 de março. 
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 Procedimentos de análise e tratamento de reclamações no âmbito do Aviso n.º 3/2014, 

de 17 de outubro, alterado pelo Aviso n.º 3/2019 de 14 de março; 

 Procedimentos relativos ao Livro de Reclamações21;  

 Regras sobre o preçário, designadamente as referentes aos requisitos de informação aos 

clientes nos preçários e na contratação de produtos financeiros (operações bancárias 

passivas), de acordo com o Aviso n.º 1/2013, de 12 de abril, alterado pelo Aviso 2/2018 

de 9 de março;  

 Regime dos serviços financeiros gratuitos, especialmente o levantamento de numerário 

ao balção, mediante documento de identificação válido, nos termos da alínea f) do n.º 1 

do artigo 15º, do Aviso referenciado no ponto anterior, e; 

 Regras relativas aos requisitos de informação a que estão sujeitas as instituições 

financeiras no âmbito das operações de crédito (contratos de crédito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Ao abrigo do Decreto-lei n.º 19/2008, de 9 de junho e da Portaria n.º 15/2009, de 27 de abril.  
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V. CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES 

Diante de situações de risco de incumprimento ou incumprimento efetivo, o Banco de Cabo 

Verde lança mão de ações e procedimentos de supervisão para prevenir o incumprimento da 

legislação que rege a atividades das instituições financeiras ou para cessar as situações de 

incumprimento detetadas. Essas ações são materializadas, nomeadamente, através de 

determinações específicas, recomendações, processos de contraordenações ou através de 

emissão de cartas circulares. 

 

1. DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA 

 Na sequência da realização de inspeção on-site, o Banco de Cabo Verde emitiu uma 

Determinação específica (DE) a um banco inspecionado. Foram identificadas 

irregularidades traduzidas no incumprimento ou, cumprimento defeituoso de normas e 

procedimentos, que suscitaram a necessidade de intervenção do BCV por via dessa 

medida de supervisão comportamental, com vista à sanação dessas irregularidades. 

 

 

2. PREVENÇÃO E SANAÇÃO DE IRREGULARIDADES 

Com a publicação da Lei 95/IX/2020, de 13 de julho e da Lei 96/IX/2020, de 17 de julho, foram 

suscitadas pelos bancos questões tangentes à interpretação e aplicação das disposições dessas 

leis. Assim, o Banco de Cabo Verde entendeu emitir uma Carta Circular aos bancos, por forma 

a sanar e clarificar as questões levantadas. 
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VI. PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 
1. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA REALIZADAS PELO BCV 

 1º semestre 

Durante o primeiro semestre e coincidindo com a decretação do estado de emergência nacional, 

decorrente da crise sanitária supracitada, o BCV realizou apenas uma atividade de educação 

financeira, tendo sido canceladas e reprogramadas as restantes ações previstas para este 

período.  

 

1.1. Educação Financeira nas Escolas 

 O BCV, através do GSC, realizou, no dia 17 de março, no Liceu Cónego Jacinto, na cidade da 

Praia, uma ação de educação financeira, que teve como tema “O sistema financeiro” e contou 

com a participação de aproximadamente 50 alunos do 11º e 12º ano de escolaridade.  

 

Esta ação, teve como objetivo, dar a conhecer aos participantes o funcionamento do sistema 

financeiro nacional, as suas caraterísticas, o papel dos seus intervenientes, assim como a 

identificação de alguns produtos financeiros. 

 

Liceu Cónego Jacinto, Várzea, cidade da Praia, em 17 de março de 2020 
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 2º semestre 

No 2º semestre, em atenção ao impacto social e económico causados pela pandemia, as 

iniciativas das atividades de educação financeira tiveram como propósito, promover a 

resiliência financeira da população em geral. Neste sentido, foram realizadas as seguintes 

atividades: 

 

1.2. Semana da Poupança 

As atividades da Semana da Poupança decorreram entre os dias 25 a 31 de outubro, para 

assinalar o Dia Mundial da Poupança, que se comemora no dia 31 de outubro. 

 

Para celebrar essa data, o BCV optou pela radiodifusão de vários conteúdos alusivos ao tema 

“Poupança”, com o objetivo de conscientizar a população acerca da necessidade de se criar o 

hábito de poupar, bem como da sua importância em resposta a imprevistos/dificuldades 

financeiras futuras. 

 

As ações via radiodifusão, decorreram entre os dias 26 a 31 de outubro e foram abordados os 

seguintes temas: 

 

 Dia 26 e 28 de outubro, com o lema “Crie o hábito de poupança” – com o objetivo de 

estimular o hábito de poupança no seio da sociedade, com dicas uteis de poupança, bem 

como a caraterização dos benefícios da poupança; 

 

 Dia 27 e 30 de outubro, com o lema “Importância da educação financeira” – com o 

objetivo de sensibilização da população para aquisição de conhecimentos e bons hábitos 

financeiros, no sentido de melhorarem os seus comportamentos e atitudes no que diz 

respeito à relação com o dinheiro; 

 

 Dia 29 de outubro, com o lema “Crédito responsável” – com o objetivo de 

conscientização dos consumidores financeiros sobre a importância da contratação de 

um crédito adequado e ajustado às suas capacidades e necessidades, assim como, o 

cumprimento dos deveres de informação e do contrato de crédito; 
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 Dia 31 de outubro, com o lema “Dia mundial da Poupança” – teve como objetivo, 

realçar a data que assinala o Dia Mundial da poupança, e da mesma forma, transmitir 

dicas para um melhor planeamento financeiro; 

Todas as ações acima referidas e os conteúdos abordados, tiveram como público-alvo a 

população, em geral. 

 

1.3. Educação financeira no Natal 

O Natal, além de ser caraterizado por ser uma época direcionada à família, à amizade e à 

confraternização, também representa uma época de grande impacto no balanço financeiro das 

famílias, devido às despesas na sua preparação/organização (Ceia de Natal, presentes, 

decorações). Por isso, é necessária a adoção/manutenção, por parte da população, de bons 

hábitos financeiros também durante esta época festiva.  

 

Neste sentido, o BCV, promoveu ações de sensibilização sobre a educação financeira no Natal, 

durante os dias 7, 9, 11 e 14 de dezembro, através de mensagens radiodifundidas em formato 

de dicas de educação financeira.  

 

1.4. Folhetos informativos (desdobráveis) 

Além das ações de formação/sensibilização, o BCV, no âmbito das atividades de educação 

financeira, concebeu e produziu folhetos informativos (desdobráveis), com conteúdos 

elucidativos sobre diversos tópicos em matéria de educação financeira. 

 

Estes folhetos estão divididos em duas séries:  

 

 Série I – Consumidor Financeiro: esta série é composta por 4 folhetos informativos, 

que albergam um conjunto de temas relacionados com o sistema financeiro nacional e 

que visam sensibilizar os beneficiários das ações de formação, das caraterísticas do 

sistema financeiro nacional, do papel dos seus intervenientes e dos mecanismos de 

proteção dos consumidores financeiros e sobre os seus direitos e deveres 
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 Série II – Educação Financeira: esta série é composta por 3 folhetos informativos, 

que contêm um conjunto de informações que visam transmitir aos seus destinatários 

informações relativas à importância da poupança e do planeamento financeiro, 

incentivando a adoção de comportamentos financeiros adequados, além de informarem 

acerca da necessidade das precauções que são necessárias no recurso ao crédito e dos 

direitos e deveres do consumidor na sua contratação. 

 

 

 

  

 

Estes conteúdos informativos, são materiais complementares, tendo sido concebidos, 

mormente para a sua utilização em ações de formação/sensibilização promovidas pelo BCV. 
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2. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA REALIZADAS PELOS 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

Em síntese, são apresentadas, neste ponto, as atividades de educação financeira realizadas e 

promovidas pelos parceiros institucionais do BCV durante o ano de 2020. 

 

a. AJECON - Associação de Jovens Economistas: 

 Dia 25 de outubro – Publicação de textos e artigos sobre a poupança, em parceria 

com a PROFIN; 

 Dia 26 de outubro – Seminário (apresentação de trabalhos sobre a poupança), em 

parceria com a PROFIN; 

 Dia 27 de outubro – Live 1 Sensibilização sobre como fazer poupança e perguntas 

e respostas (Poupança); 

 Dia 28 de outubro – Live 2 sessão de perguntas e respostas (poupança); 

 Dia 29 de outubro – Palestra 1 Sensibilização/Poupança, em parceria com a 

UNIPIAGET; 

 Dia 30 de outubro – Palestra 1 Sensibilização/Poupança; 

 Dia 31 de outubro – conversa aberta – poupança/consumo consciente; 

 

b. PROFIN - Associação para a Promoção da Educação Financeira: 

 Dia 25 de outubro – publicação de temas 01 sobre a poupança no site da PROFIN; 

 Dia 26 de outubro – publicação de temas 02 sobre a poupança no site da PROFIN; 

Formação de multiplicadores – UNICV; 

 Dia 27 de outubro – publicação de temas 03 sobre a poupança no site da PROFIN; 

Participação na radio; Formação de multiplicadores – UNICV; 

 Dia 28 de outubro – publicação de temas 04 sobre a poupança no site da PROFIN; 

Palestra na casa Manu – Santa Cruz; 

 Dia 29 de outubro - publicação de temas 05 sobre a poupança no site da PROFIN; 

Palestra na casa Manu – Santa Cruz; Formação de multiplicadores de educação 

financeira; 

 Dia 30 de outubro – Publicação de temas 06 sobre a poupança no site PROFIN; 

Participação na Rádio; 
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 Dia 31 de outubro - Publicação de temas 07 sobre a poupança no site PROFIN; 

Participação na atividade UNICV/CECV. 

 

c. OEJ Juventude – Orientação e Empoderamento de Jovens 

 Dia 25 de outubro - Publicações de textos e artigos sobre a poupança; 

 Dia 26 de outubro - Seminário (Apresentação e publicação de trabalhos sobre 

poupança); 

 Dia 27 de outubro - Live 1- Sensibilização sobre como fazer poupança e perguntas 

e respostas (Poupança); 

 Dia 28 de outubro - Live 1- Sensibilização sobre como fazer poupança e perguntas 

e respostas (Poupança); 

 Dia 29 de outubro - Palestra 1- Sensibilização/Poupança; 

 Dia 30 de outubro - Palestra 1- Sensibilização/Poupança; 

 Dia 31 de outubro - Conversa Aberta- “Poupança/Consumo Consciente”. 

 

d. AGMVM – Auditoria Geral de Mercado de Valores Mobiliários 

 Dia 29 de outubro - Spot Rádio 1 – Formação Financeira ao minuto/ Aplicação de 

poupança em instrumentos financeiros, em parceria com a Bolsa de Valores de 

Cabo Verde (BVC); 

 Dia 30 de outubro - Spot Rádio 2 – Formação Financeira ao minuto / O papel da 

AGMVM na proteção do Investidor, em parceria com a BVC; 

 Dia 31 de outubro - Spot Rádio 3 – Formação Financeira ao minuto / Risco e 

Investimento. 

e. BVC - Bolsa de Valores de Cabo Verde; 

 Dias 26, 28 e 30 de outubro - Divulgação de vídeos na TV Educativa. 

 

f. Fin Academy 

  Dia 29 de outubro - Palestra Educação Financeira Transformando Vidas. 

 

g. ENG-Uni-CV – Escola de Negócios e Governação - Universidade de Cabo 

Verde 

 Dia 30 de outubro - Workshop/Encontro de reflexão sobre a importância da 

poupança/promoção da literacia financeira – em parceria com a CECV.
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