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SIGLAS/ABREVIATURAS 

ATM – Automated Teller Machine1 

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 

DP – Depósito a prazo 

DO – Depósito a ordem 

EBCV – Ecobank Cabo Verde 

GSC – Gabinete de Supervisão Comportamental 

IB – Instituição Bancária 

IIB – International Investment Bank 

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 Caixa automático 
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INTRODUÇÃO 

O ano de 2021, à semelhança do ano anterior, continuou bastante marcado pelo contexto 

decorrente da pandemia da Covid-19. Esta crise sanitária global continuou, 

particularmente, caraterizada por elevados níveis de incertezas acerca do seu real impacto 

na economia mundial e em especial, na economia nacional.  

Todavia, no decorrer do ano de 2021, a economia nacional deu algum sinal da sua 

recuperação, particularmente, durante o segundo trimestre. Esta recuperação económica, 

deriva, em grande parte, das medidas de estímulos da política monetária adotadas pelo 

Governo, em conjunto com o BCV, com o objetivo de mitigar o impacto da pandemia do 

COVID-19 na economia nacional, possibilitando o contínuo financiamento da economia 

nacional, aliado também, ao alívio progressivo das medidas de restrições impostas em 

consequência da COVID-19. 

Durante o ano de 2021, o BCV continuou a acompanhar a implementação das medidas 

extraordinárias, temporárias e acomodatícias adotadas em 2020, com a finalidade de 

apoiar as famílias e as empresas durante o contexto pandémico, principalmente, na 

suspensão do serviço da dívida dos contratos de crédito sob o regime das moratórias 

pública de créditos2 . Esta medida revelou-se essencial para evitar que os efeitos da 

pandemia tivessem sido ainda mais devastadores no plano económico e social para o 

sistema financeiro. 

As restantes medidas de política monetária e prudencial adotadas pelo BCV, em conjunto 

com o Governo em 2020 e revistas em 2021, foram essenciais para assegurar que as 

instituições de crédito continuassem a desempenhar o seu papel fundamental no 

financiamento da economia real. 

A supervisão comportamental das instituições financeiras (setores bancário e segurador), 

da competência do BCV3, desempenhou, também, um papel importante na mitigação dos 

impactos da pandemia nos consumidores dos produtos e serviços financeiros. Através de 

desenvolvimento de um conjunto de atividades, com vista a contribuir para a eficiência e 

para a estabilidade do sistema financeiro. 

As atividades da supervisão comportamental do BCV, baseiam-se, essencialmente, em 

três principais áreas, designadamente, a receção, acompanhamento e o tratamento de 

 
2 Decreto-Lei n.º 38/2020, de 31 de março. 
3 Os mecanismos e de supervisão comportamental, se encontram instituídos, nomeadamente, na Lei n.º 

61/VIII/2014, de 23 de abril, alterada pela Lei n.º 21/IX/2018, de 22 de janeiro e na Lei n.º 62/VIII/2014, 

de 23 de abril. 
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reclamações dos clientes financeiros, a regulação e a supervisão das atividades das 

instituições financeiras e a promoção da educação financeira no seio da sociedade civil. 

Durante o ano de 2021, o BCV, recebeu um total de 3374 reclamações dos consumidores 

financeiros, tendo sido tratadas pelo BCV 2525 reclamações, o que corresponde a uma 

média de 21 reclamações por mês.  

Em matéria de supervisão, no âmbito da supervisão comportamental, o BCV, durante o 

ano de 2021, realizou duas ações de inspeção, sendo uma na vertente on-site, que recaiu 

sobre uma instituição bancária e outra na vertente off-site, que recaiu sobre todas as 

instituições bancárias do sistema financeiro nacional. Em resultado dessas ações de 

inspeção, foram emitidas determinações específicas e recomendações às instituições 

inspecionadas, com vista à resolução das irregularidades verificadas. 

Ainda na esfera da supervisão, foram fiscalizadas as propostas de preçário e ou de 

atualização dos preçários das instituições bancárias, para garantir a sua conformidade com 

o quadro legal do sistema financeiro 6 . Por via destas análises, foram emitidas 

recomendações às instituições financeiras com vista a adequação das informações 

constantes dos preçários à respetiva legislação, que estabelece as regras e princípios 

relativos ao preçário e que recaem sobre a informação dos folhetos de comissões e 

despesas e de taxas de juro previstos nos preçários e sobre os serviços bancários gratuitos. 

Procedeu-se, ainda, à análise e aprovação dos Códigos de Conduta de instituições 

financeiras submetidos à apreciação/aprovação do BCV, e, com base nessas análises, 

foram emitidas recomendações para a adequação dos respetivos Códigos de Conduta às 

normas da legislação aplicável7. 

No âmbito da promoção da educação financeira, o BCV, de acordo com o seu Plano de 

Atividades anual, tem previsto 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 

 
4 Composto por 327 reclamações sobre o setor bancário e 10 sobre o setor segurador. 
5 Não inclui as 85 reclamações da categoria Atendimento (82 sobre o setor bancário e 3 sobre o setor 

segurador) e recaem sobre situações que não competem ao BCV fiscalizar, a saber: tempo de espera, 

considerando as medidas de contingência contra a Covid-19 implementadas nas agências, cordialidade no 

atendimento, falta de condições das agências, horários de atendimento. Conduto, essas 82 reclamações 

foram todas tratadas pelas instituições financeiras em causa. 
6 Aviso n.º 1/2013, de 12 de abril, alterado pelo Aviso n.º 2/2018, de 09 de março. 
7 Aviso n.º 3/2014, de 17 de outubro, alterado pelo Aviso n.º 3/2019, de 14 de março. 
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conscientes, promovendo, assim, a cidadania e a inclusão financeira no seio da sociedade 

cabo-verdiana. 

Ao longo do ano, foram realizadas pelo BCV, enquanto entidade promotora, diversas 

ações de educação financeira, com destaque para as ações de educação financeira nas 

escolas, ações de educação financeira no âmbito da comemoração do Dia Mundial do 

Consumidor, ações de educação financeira no âmbito da Global Money Week, ações de 

educação financeira no âmbito da comemoração da Semana da Poupança e, também, 

ações de sensibilização durante a época natalícia. O BCV, ainda, enquanto parceiro de 

algumas instituições nacionais que ministram ações/formações no âmbito da educação 

financeira, durante o ano de 2021, participou em diversas atividades promovidas pelos 

seus principais parceiros, nomeadamente, a Associação de Jovens Economistas 

(AJECON), a Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC), a Fin Academy - Academia de 

Educação Financeira, LDA, a Associação para a Promoção da Educação Financeira 

(Profin), a Organização não Governamental OEJ Juventude, a Universidade de Cabo 

Verde (Uni-CV) e algumas Câmaras Municipais de Cabo Verde. 

Em matéria de regulação, no âmbito da supervisão comportamental, no ano 2021, não 

houve necessidade de intervenção regulatória por parte do BCV. 

O presente relatório está estruturado em seis Capítulos, a saber:  

O Capítulo I, faz referência às estatísticas das reclamações recebidas e tratadas do setor 

bancário e segurador e a sua evolução ao longo do tempo. São, também, apresentadas 

neste capítulo, as estatísticas em relação as matérias reclamadas, as instituições bancárias 

mais reclamadas e os valores ressarcidos aos reclamantes no âmbito das suas 

reclamações; 

O Capítulo II, informa sobre as alterações aos preçários que foram submetidos para a 

apreciação do BCV e a fiscalização sucessiva que e recai sobre os Folhetos de Comissões 

e Despesas e os Folhetos de Taxas de Juro; 

O Capítulo III, informa acerca dos Códigos de Conduta adotados pelas IFs, que foram 

submetidos à apreciação e validação do BCV; 

O Capítulo IV, faz um resumo das ações de inspeção realizadas em 2021 nas vertentes 

on-site e off-site; 

O Capítulo V, faz uma síntese das irregularidades detetadas pelo BCV em matéria de 

supervisão comportamental e os procedimentos adotados para cessar as situações de 

incumprimento; 
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Por último, o Capítulo VI, que informa sobre as atividades de promoção de educação 

financeira realizadas pelo BCV e seus parceiros institucionais, destacando-se a natureza 

das iniciativas, os públicos-alvo e temas abordados. 
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I. RECLAMAÇÃO DOS CONSUMIDORES FINANCEIROS 

1. Evolução 

1.1. Setor Bancário 

Durante o ano de 2021, foram recebidas pelo BCV, um total de 3278  reclamações dos 

consumidores dos produtos e serviços bancários. Considerando os dados dos últimos três 

anos (2018, 2019 e 2020), constatamos que a tendência de crescimento do número de 

reclamações manteve-se, também no ano de 2021, conforme demonstra o quadro 

seguinte: 

 

Gráfico 1: Evolução das Reclamações do Setor Bancário 

 

Fonte: BCV 

 

No âmbito das reclamações sobre as matérias que são da competência do BCV, foram 

tratadas um total de 2459 reclamações, o que corresponde a uma média de 20 reclamações 

tratadas mensalmente, representando um aumento de 7,93 por cento comparativamente 

ao ano 2020. 

 
8 Importa frisar que as reclamações de categoria “Atendimento” (82 reclamações do setor bancário), estão 

fora das competências de fiscalização do Banco de Cabo Verde.  
9 Não inclui as 82 reclamações da categoria Atendimento e recaem sobre situações que não competem ao 

BCV fiscalizar, a saber: tempo de espera, considerando as medidas de contingência contra a Covid-19 

implementadas nas agências, cordialidade no atendimento, falta de condições das agências, horários de 

atendimento. Contudo, essas 82 reclamações foram todas tratadas pelas instituições financeiras em causa. 
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1.2. Setor Segurador 

Com relação ao setor segurador, no ano de 2021 foram recebidas um total de 10 

reclamações, representando um aumento de 100 por cento, em comparação com o ano 

2020, em que tinham sido recebidos apenas 5 reclamações, contrariando a forte queda no 

número das reclamações recebidas, verificado no ano 2020 comparativamente ao ano 

2019.  

Segue abaixo, o gráfico representativo da evolução das reclamações do setor segurador: 

 

Gráfico 2: Evolução das Reclamações do Setor Segurador 

 

Fonte: BCV 

 

2. Reclamações Banca e Seguros (2021) 

No ano de 2021, continuamos a observar uma diferença considerável, entre o número das 

reclamações recebidas do setor bancário comparativamente às do setor segurador, 

conforme demonstra o quadro comparativo seguinte: 
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Gráfico 3: Reclamações Sector Bancário e Segurador

 
Fonte: BCV 

 

As reclamações recebidas sobre o setor segurador representam apenas 3 por cento do total 

no universo de 337 reclamações recebidas no setor financeiro. 

 

3. Produtos e Serviços reclamados 

Após a receção de uma reclamação (pelo BCV ou pela IF em causa), esta é classificada 

por categoria ou por matéria reclamada, para permitir uma melhor organização dos 

processos, de modo a assegurar maior eficácia no seu seguimento e tratamento através 

plataforma de gestão de reclamações (Extranet). Pese embora, a referida plataforma ter 

estado fora de serviço durante alguns meses do ano 2021, o que fez com que as IFs e o 

BCV, em alternativa, recorressem a utilização do e-mail institucional, para registar, 

acompanhar e tratar as reclamações dos clientes bancários. 

Os produtos e serviços reclamados variam consoante o setor. 

 

3.1. Setor Segurador 

Relativamente ao setor segurador, com o total de dez (10) reclamações recebidas ao longo 

do ano em análise, em que nove (9) reclamações visaram a seguradora Garantia, S.A., nas 

quais seis (6) tiveram por objeto sinistros automóveis, uma (1) teve por objeto seguro de 

saúde e duas (2) foram referentes ao atendimento.  

327

10

0

50

100

150

200

250

300

350

Sector bancário Sector segurador



 
 

12 

  
 

 

Banco de Cabo Verde | Relatório de Supervisão Comportamental | 2021 
 

 

A seguradora ÍMPAR, S.A., no decorrer do ano de 2021, recebeu apenas uma (1) 

reclamação, cuja matéria foi atendimento. 

 

3.2. Setor Bancário 

Tendo em consideração que 97 por cento de todas as reclamações recebidas visaram o 

setor bancário, estas encontram-se classificadas em 10 categorias, nas condições que se 

seguem: 

 ATM (Automated Teller Machine)10 

 Cartões de Crédito 

 Cartões de Débito 

 Cheques 

 Conta Bancária 

 Crédito Consumo  

 Crédito Habitação 

 Fraudes 

 Internet Banking 

 Transferências 

Em 2021, o BCV optou pela inclusão numa única categoria, denominada “Cartões de 

Débito”, todas as reclamações que têm por objeto os cartões de débito vinti4, cartões de 

débito internacional (Visa e Mastercard) e os cartões pré-pago (Visa e Mastercard) e, por 

conseguinte, foi extinta a categoria “Cartões Vinti4”. Outrossim, decidiu-se também, pela 

integração numa mesma categoria, designada “Conta Bancária “, todas as reclamações 

que têm por objeto a “Conta bancária” e “Conta de Depósitos”, devido a similaridade 

entre essas duas categorias, em razão disso, foi igualmente, suprimida a categoria “Conta 

de Depósito”. 

O gráfico que se segue faz a disposição das 245 reclamações tratadas pelo BCV, por 

matéria reclamada. O objetivo é de dar a conhecer os produtos e serviços bancários que 

foram alvo de maior número de reclamações e quais os produtos e serviços menos 

reclamados durante o ano 2021: 

 
10 Caixa Automática 
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Gráfico 4: Reclamações por Serviço Bancário

 
Fonte: BCV 

 

3.2.1. Análise de Reclamações Bancárias por Categorias  

Em relação a matérias reclamadas, constatou-se variações mais significativas nas 

seguintes categorias: 

• A categoria “Internet Banking”, teve a maior variação dentre todas as outras 

categorias, esta, registou um aumento de 275 por cento em comparação com o ano 

anterior. As reclamações passaram de 4 em 2020 para 15 no ano 2021; 

• Notou-se também, um acentuado aumento nas reclamações recebidas na categoria 

“Transferência” de acordo com os dados do ano 2021, sendo que estas 

aumentaram de 25 reclamações recebidas em 2020, para 46 em 2021. Esta 

variação representa um aumento de 84 por cento em relação ao ano anterior; 

• Registaram-se também, aumentos importantes em outras categorias, 

nomeadamente a categoria “Cheques”, que registou um aumento de 66,67 por 

cento no número de reclamações e a categoria “Crédito Habitação”, que registou 

um aumento de 34,62 por cento face ao ano 2020.  

• No sentido inverso, as reclamações recebidas da categoria “Cartões de Crédito” 

registaram uma diminuição em relação ao ano 2020. Verificou-se uma diminuição 

em 5 reclamações, o que corresponde a uma variação de 41,67 por cento 

comparativamente ao ano 2020; 

• A categoria “ATM”, também registou uma diminuição considerável nos números 

de reclamações recebidas no ano 2021, sendo que durante este ano, foram 
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recebidas 12 reclamações concernentes à esta categoria, enquanto que em 2020 

tinham sido rececionadas 19 reclamações, o que representa uma variação negativa 

de 36,84 por cento. 

Segue no quadro demonstrativo abaixo, uma síntese das variações das categorias acima 

referidas, tendo em conta as alterações do ano de 2021 face ao ano 2020: 

 

Quadro 1: Reclamações por Categoria 

Matéria reclamada 2020 2021 Δ Δ % 

Cartões de Crédito 12 7 -5 -41,67% 

Transferência 25 46 21 84,00% 

Cheques 9 15 6 66,67% 

Crédito Habitação 26 35 9 34,62% 

ATM 19 12 -7 -36,84% 

Internet Banking 4 15 11 275% 

Δ – Variação em número; Δ % - Variação em percentagem 

Fonte: BCV 

 

3.2.2. Análise das Reclamações por Serviços e Produtos Bancários 

a) ATM – Automated Teller Machine (Caixa Automático) 

O número de reclamações recebidas em 2021 referentes à anomalia das caixas 

automáticas, diminuiu de 19 para 12 face ao ano de 2020. Estas anomalias foram, 

exclusivamente, sobre operações de levantamento de numerário efetuadas nos ATM’s, 

em que foram debitadas as contas bancárias associadas ao instrumento de pagamento dos 

clientes, sem que o dispositivo, tenha, em contrapartida, entregue os valores solicitados 

em numerário e, pela demora na regularização desses débitos indevidos. De referir que 

estas reclamações recaíram, no ano de 2021, sobre apenas três instituições bancárias 

(BAICV, BI e BCA).  

A título informativo, o levantamento de numerários realizados nos ATM’s, foi a operação 

mais realizada na rede vinti4 durante o ano 2021. Sendo que, foram realizadas 7.791.390 

de operações nos ATM’s que integram a rede vinti4 (operações que incluem, 

levantamento, transferências, pagamento de serviços, carregamento móvel e depósitos), 

em que, 93% dessas operações foram referentes aos levantamentos de numerários com 
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recurso a cartões de pagamento nacionais, e totalizam um valor de 38.371,1 milhões de 

escudos11. 

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

entidade responsável pela gestão das máquinas automáticas no território nacional, na 

maioria dos casos, é da sua responsabilidade a análise e a regularização dessas 

ocorrências. 

O gráfico abaixo distribui as reclamações da categoria ATM por banco, sendo que a 

maioria das reclamações nesta categoria, recaíram sobre os bancos BAICV e BI, sendo 

ambos com 5 reclamações e por último o banco BCA com apenas 2 reclamações: 

 

Gráfico 5: Reclamações ATM’s

 
Fonte: BCV 

 

b) Cartões de Crédito 

Durante o ano 2021, foram rececionadas, pelas instituições bancárias, um total de 7 

reclamações concernentes a categoria “Cartões de Crédito”. 

A título informativo, durante o ano em apreço, foram emitidos 677 cartões de crédito das 

marcas Visa e Mastercard, um instrumento de pagamento que tem vindo a ganhar 

destaque no leque de produtos bancários comercializados aos consumidos financeiros 

nacional. Um instrumento de pagamento bastante prático e cómodo, quando utilizado 

corretamente e de forma responsável, traz inúmeras vantagens ao seu proprietário, 

 
11 Dados do Banco de Cabo Verde 
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designadamente, nas operações de pagamento no estrangeiro, nas compras realizadas via 

internet e quando se pretende suprir necessidades urgentes de tesouraria.  

As reclamações sobre esta categoria tiveram por base as seguintes ocorrências: 

• Morosidade na emissão dos cartões; 

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

• Duplicação na cobrança das despesas/comissões, entre outros; 

• Duplicação de cobrança da anuidade. 

 

O gráfico que se segue, indica que nesta categoria, o banco mais reclamado é o BCA, 

com 57 por cento das reclamações, seguido pelo banco BAICV, com 15 por cento das 

reclamações e, por último, com o mesmo número de reclamações, seguem os bancos 

CECV e BCN, ambos com 14 por cento. 

 

Gráfico 6: Reclamações Cartões de Crédito

 
Fonte: BCV 

 

c) Cartões de Débito 

A título informativo, no ano de 2021, foram emitidos no mercado financeiro nacional, um 

total de 132.862 cartões de débito, em que compreendem, 117.315 cartões vinti4, 8.224 

cartões de débito internacional (Visa e Mastercard) e 7.323 cartões pré-pago12. 

As reclamações recebidas, durante o ano 2021 e que tiveram como alvo esta categoria, 

contemplam um total de 22 reclamações e tiveram as seguintes causas: 

 
12 Dados do Banco de Cabo Verde 
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• Morosidade, tanto na emissão, como nos pedidos de cancelamento de cartão, 

originando diversos constrangimentos aos reclamantes; 

• Duplicação de cobrança da anuidade; 

• Problemas de funcionamento do cartão no estrangeiro ou nas compras online; 

• Cobrança de comissões ao descoberto; 

• Reembolso do saldo residual, entre outros. 

O gráfico que se segue abaixo, indica que o banco mais reclamado na categoria “Cartões 

de Débito”, foi o banco BAICV, com 45 por cento do total das reclamações, seguido pelo 

BCA com 32 por cento, os bancos CECV e o ECV aparecem ambos em terceiro lugar 

com 9 por cento e, por último, o banco BI com 5 por cento do total das reclamações. 

 

Gráfico 7: Reclamações Cartões de Débito

 
Fonte: BCV 

 

d) Cheques 

No decorrer dos anos, tem-se notado uma tendência decrescente na utilização deste meio 

de pagamento pelos consumidores financeiros, tanto para os consumidores particulares 

quanto para as empresas, o que se justifica a progressiva preferência na utilização 

instrumentos de pagamento eletrónicos. Contudo, os dados oficiais demonstrarem que o 

seu peso em termos de valor continua a ser bastante expressivo13.  

 
13 De acordo com os dados de 2021 do Banco de Cabo Verde, o valor total de cheques compensados e 

pagos ao balcão foi de 162.974 milhões de escudos. 
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No ano 2021, registou-se um aumento no número de reclamações sobre esta categoria, 

que passou de nove (9) reclamações recebidas em 2020, para quinze (15) recebidas em 

2021 e, estas tiveram por objeto, a restrição ao uso de cheques, em que clientes 

reclamaram: a sua manutenção na Lista de Utilizadores de Risco (LUR), mesmo após a 

regularização junto dos seus bancos; a demora na disponibilização do montante titulado 

pelo cheque; a discrepância do valor entregue ao reclamante e o que está no título. 

O gráfico que se segue, indica que o banco alvo de maior número de reclamações nesta 

categoria foi, o ECV com 60 por cento do total das reclamações, seguido pelo BAICV 

com 20 por cento, os bancos BCA e BCN surgem na terceira e quarta posição, com 13 

por cento e 7 por cento respetivamente. 

 

Gráfico 8: Reclamações Cheques

 
Fonte: BCV 

 

e) Conta Bancária 

Durante o ano 2021, foram abertas um total de 40.651 contas bancárias, o que perfaz um 

total acumulativo de 799.833 contas bancárias a ordem existente em todas as instituições 

bancárias que compõem o sistema financeiro nacional14.  

A categoria “Conta bancária” sofreu uma diminuição no número de reclamações 

comparativamente ao ano 2020, passando de 39 para 37 reclamações recebidas, contudo, 

esta representou a terceira categoria mais reclamada no ano 2021. 

 
14 Dados do Banco de Cabo Verde. 



 
 

19 

  
 

 

Banco de Cabo Verde | Relatório de Supervisão Comportamental | 2021 
 

 

Com exceção do banco IIB, todas as restantes instituições bancárias receberam 

reclamações sobre esta categoria. 

Os motivos que originaram estas reclamações, foram diversos, nomeadamente: 

• Cobrança de comissão sobre as contas inativas; 

• Falta de justificativos aos pedidos de créditos não aprovados; 

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

bancárias, disponibilização de crédito aprovado, análise de créditos, atualização 

dos dados do cliente; 

• No âmbito de compra e venda de moedas estrangeiras; 

• Bloqueio indevido de conta bancária; 

• Cobranças a descoberto; 

• Cobranças de despesas nas ordens de transferência internacional; 

• Demora na atualização dos dados da conta bancária; 

• Duplicação de cobranças; 

• Violação aos contratos de liquidação de créditos; 

• Movimentos a débito, estranhos ao titular de conta; 

• Recusa de procurações pela instituição bancária; 

• Alteração das taxas de juros inicialmente contratadas nos depósitos a prazo (DP); 

• Não creditação dos juros dos DPs na conta a ordem. 

O gráfico que se segue abaixo, indica que a instituição bancária com maior número de 

reclamações nesta categoria foi o BCA, com 46 por cento do total das reclamações, 

seguido pelo ECV com 19 por cento, em terceiro lugar a CECV, o BAICV aparece no 

quarto lugar com 11 por cento, o BI em quinto com 8 por cento e por último, com 3 por 

cento das reclamações recebidas, ficou o BCN. 
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Gráfico 9: Reclamações Conta Bancária

 
Fonte: BCV 

 

f) Crédito Consumo 

As reclamações que tiveram por base esta categoria, foram feitas maioritariamente por 

avalistas que demonstram deter muito pouca informação aquando da contratação de um 

crédito. A razão dessas reclamações é essencialmente, as seguintes: quando o proponente 

principal entra em incumprimento para com os seus deveres de reembolso de crédito junto 

da instituição bancária, pondo em risco os rendimentos domiciliados dos seus avalistas 

de crédito. Outro motivo também, é devido à cativação prévia do montante da prestação 

do crédito por parte do banco, para garantir o seu pagamento na sua data de vencimento, 

e também, devido à falta de celeridade da parte do banco na resolução de questões 

relacionadas ao pedido de crédito. 

Durante o ano 2021, esta categoria foi objeto de 20 reclamações dos consumidores 

financeiros. Conforme indica o gráfico abaixo, a instituição mais reclamada é a CECV, 

com 40 por cento do total das reclamações, seguido pelo BCA com 35 por cento e em 

terceiro e quarto lugar, estão os bancos BI com 15 por cento e o BCN com 10 por cento 

das reclamações recebidas. 
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Gráfico 10: Reclamações Crédito Consumo

 
Fonte: BCV 

 

g) Crédito Habitação 

Esta categoria, por sua natureza e complexidade, é frequentemente objeto de várias 

reclamações por parte dos clientes bancários. Em 2021, as reclamações que visaram esta 

categoria, representam 10,70 por cento do volume total de todas as reclamações recebidas 

durante este ano. 

Face ao ano 2020, registou-se um aumento de 34,62 por cento e os motivos que 

originaram essas reclamações, foram os seguintes: 

• Questões relacionadas à perda de bonificação do Estado; 

• Demora nas operações de compra de dívida; 

• 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 gráfico que se segue abaixo, indica, que o banco mais reclamado nesta categoria foi a 

CECV com 46 por cento de reclamações, seguido pelo BCA com 31 por cento, o BI vem 

em terceiro lugar com 17 por cento e por último, com o mesmo número de reclamações, 

estão os bancos BAICV e BCN, ambos com 3 por cento do total de reclamações recebidas. 
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Gráfico 11: Reclamações Crédito Habitação

 
Fonte: BCV 

 

h) Fraude 

Não obstante as reclamações recebidas sobre esta categoria terem sofrido uma ligeira 

diminuição em comparação com o ano anterior, esta categoria continua a ser uma das 

mais reclamadas pelos clientes bancários, representando 11,01 por cento do total de todas 

as reclamações recebidas no ano 2021.  

À semelhança do ano anterior, em 2021 registou-se um grande número de reclamantes 

vítimas de phishing. Segundo as reclamações informam, essas fraudes, ocorreram, 

maioritariamente, das seguintes formas: 

• Através da clonagem dos instrumentos de pagamento dos clientes bancários, 

nomeadamente os cartões pré-pagos e os cartões de crédito, em que foram 

posteriormente utilizados para realização de operações de compras na internet e 

levantamentos de numerário não autorizados, nos ATM’s; 

•  Através da utilização de credências de segurança do cartão de débito vinti4 e 

internet banking, em que foram realizadas operações de pagamentos e 

levantamentos sem a autorização dos seus titulares; e  

• Dentro das próprias agências dos bancos, nos balcões de atendimento, 

alegadamente, com recurso a assinaturas falsificadas nos talões de levantamento, 

em que forma realizadas operações de levantamento de numerário. 

O gráfico seguinte indica que a instituição mais reclamada é BAICV com 44 por cento 

do total das reclamações sobre esta categoria, seguido pela CECV com 28 por cento, BCA 

BAICV
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aparece na terceira posição com 22 por cento e por último o BCN com 6 por cento das 

reclamações. 

 

Gráfico 12: Reclamações Fraude

 
Fonte: BCV 

 

i) Internet Banking 

A utilização dos canais digitais tem vindo a aumentar em cabo verde e a internet 

banking/homebanking não é exceção, principalmente durante o período em que 

vigoraram as restrições de deslocações derivado da pandemia da COVID-19. O aumento 

da utilização da internet banking, foi proporcionado, nomeadamente, pela comodidade e 

conveniência no acesso às informações das contas bancárias e na realização das principais 

operações financeiras, sem a necessidade de se deslocar a uma agência física do banco. 

No ano 2021, foram feitas 28.327 novas adesões ao serviço internet banking (clientes 

particulares e empresas) nos bancos comerciais a operarem na praça financeira nacional, 

o que perfaz um total acumulado de 190.883 serviços ativos15.  

Esta categoria, foi alvo de 15 reclamações no ano de 2021, representando um aumento de 

275 por cento em relação ao ano 2020, a maior variação registada em todas as categorias 

no ano 2021. 

As reclamações tiveram como objeto: 

• Indisponibilidade de serviço; 

 
15 Dados do Banco de Cabo Verde. 
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• Operação finalizada sem sucesso, mas, com débito na conta; 

• Demora na atribuição das credenciais de acesso ao serviço. 

O banco BAICV, foi a instituição que obteve o maior número de reclamações nesta 

categoria, com 67 por cento, seguido pelos bancos BCA com 20 por cento, ECV com 7 

por cento e por último o BI com 6 por cento das reclamações. Conforme indica-nos o 

gráfico abaixo. 

 

Gráfico 13: Reclamações Internet Banking

 
Fonte: BCV 

 

j) Transferências 

As transferências bancárias têm vindo a aumentar de ano para ano, tanto em número de 

operações quanto em montante. A título informativo, foram realizadas no ano de 2021, 

4.421.864 de operações de transferências bancárias nacionais (intrabancária e 

interbancárias), equivalente ao montante de 362.217,9 milhões de escudos, o que 

corresponde a um aumento de 39,79 por cento, face ao número de operações realizadas 

em 202016.   

As reclamações sobre esta categoria aumentaram significativamente no ano 2021, 

comparativamente ao ano 2020, em 84 por cento. Assim, em 2021 foram recebidas 46 

reclamações e estas tiveram por base: 

• Demora do banco no processamento de ordens de transferência; 

• Cobrança indevida de comissões e despesas; 

 
16 Dados do Banco de Cabo Verde. 
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• Duplicação de operações. 

Segue abaixo o gráfico representativo, que informa, que o banco mais reclamado nesta 

categoria é o ECV, com 81 por cento das reclamações recebidas, seguido pelos bancos 

BAICV com 11 por cento, a CECV com 4 por cento, por último estão os bancos BCA e 

IIB, ambos com 2 por cento do total das reclamações. 

 

Gráfico 14: Reclamações Transferências

 
Fonte: BCV 

 

4. Banco Mais Reclamado 

4.1. Por Número de Reclamações 

Considerando o total de 245 reclamações tratadas, em primeiro lugar aparece o BCA com 

33,94 por cento das reclamações, seguido pelo ECV com 20,49 por cento, o banco que 

no ano de 2020 figurava no sexto lugar dos bancos com mais reclamações, no terceiro 

lugar, se encontra o BAICV com 15,90 por cento das reclamações, a CECV no quarto 

lugar com 15,90 por cento do total das reclamações, seguido pelo banco BI com 7,95 por 

cento, o BCN no sexto com 4,59 por cento e, por último, o banco IIB com 0,31 por cento 

das reclamações recebidas no ano de 2021, conforme demonstra o gráfico abaixo. 
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Gráfico 15: O Banco Mais Reclamado

 
Fonte: BCV 

 

4.2. Por Serviços e Produtos Bancários 

O quadro que se segue, faz uma síntese das informações retratadas acima, mostrando o 

total das reclamações recebidas por produtos e serviços bancários e o banco mais 

reclamado em cada uma dessas categorias. 

 

Quadro 2: O Banco mais Reclamado por Categoria 

Categoria/Banco N.º de 

reclamações 

Peso no total de 

reclamações 

ATM 12   

BAICV/BI 5 42% 

Cartão de crédito 7   

BCA 4 57% 

Cartão de débito 22   

BAICV 10 45% 

Cheques 15   

ECV 9 60% 

Conta bancária 37   

BCA 17 46% 

Crédito Consumo 20   

CECV 8 40% 

Crédito Habitação 35   

CECV 16 46% 

Fraude 36   

BAI
17%

BCA
34%

BCN
5%

BI
8%

CECV
16%

ECV
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IIB
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BAICV 16 44% 

Internet Banking 15   

BAICV 10 67% 

Transferência 46   

ECV 37 80% 

Total 245   

Fonte: BCV 

 

4.3. Proporção de Reclamações por N.º Contas Bancárias (em percentagem) 

O quadro abaixo, faz a relação entre o número total das reclamações recebidas por 

instituição bancária, com os números de contas bancárias abertas nas respetivas 

instituições. Ainda que fora do escopo de atuação do BCV, para esta análise, as 

reclamações da categoria “Atendimento” foram também incluídas no total das 

reclamações recebidas. Esta categoria, que representa cerca de 25 por cento do total de 

todas as reclamações recebidas no setor bancário durante o ano 2021 e que tiveram por 

base, na sua maioria, o tempo de espera de atendimento nas agências das IFs, devido as 

novas condições de atendimento surgidas derivado da pandemia da COVID-19 e a falta 

de cordialidade no atendimento. 

 

Quadro 3: Reclamações por N-º de Contas Bancárias 

 

Bancos N.º de contas 

bancárias ativas 

N.º de 

reclamações 

Reclamações por n.º de 

contas bancárias (%) 

BCA 261 338 111 0,042% 

CECV 361 364 52 0,014% 

BCN 71 791 15 0,021% 

BI 55 227 26 0,047% 

BAICV 40 042 55 0,137% 

ECV 7 548 67 0,888% 

IIB 2 523 1 0,040% 

 

 

Depreende-se das informações constantes do quadro acima, que o peso das reclamações 

recebidas por instituição bancária, em proporção dos números de contas bancárias nelas 

ativas, é mais expressivo no ECV, com 0,888 por cento. 
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5. Valores Devolvidos aos Reclamantes 

5.1. Setor Bancário 

No ano 2021, os valores devolvidos pelas instituições bancárias aos seus clientes, no 

âmbito das reclamações recebidas, aumentaram de 87,95 por cento em comparação com 

o ano 2020. O total devolvido pelas instituições bancárias no ano 2021 foi de 

9.076.884,07 escudos, enquanto que, em 2020, esse valor era de 4.829.336 escudos. 

Com exceção do banco IIB, todas as instituições bancárias ressarciram valores aos seus 

clientes, no âmbito das suas reclamações. De realçar, que a maior parte dos pedidos de 

ressarcimento dos clientes tiveram como principal causa a fraude, tendo essas devoluções 

sido efetuadas com base no dever de reembolso de montantes não autorizadas pelos 

utilizadores dos serviços de pagamento, que recai sobre todos os prestadores de serviços 

de pagamento17. À semelhança do ano transato, o banco que mais valores ressarciu aos 

seus clientes no ano 2021, foi o BCA. 

 

Quadro 4: Valores Devolvidos Setor Bancário 

Instituição bancária Valor devolvido 

BCA 4 851 960,35 

CECV 1 272 767,00 

BCN 89 193,12 

BI 8 558,00 

BAICV 2 834 405,60 

ECV 20 000,00 

Total 9 076 884,07 

Fonte: BCV 

 

5.2. Setor Segurador 

Importa também mencionar, que no ano de 2021, foram efetuados ressarcimentos de 

valores por parte das seguradoras, pese embora, os valores devolvidos serem ínfimos em 

comparação com os indicados relativamente ao setor bancário. De referir, que essas 

devoluções tiveram por base a duplicação do pagamento do prémio de seguro e a cobrança 

indevida do prémio de seguro no âmbito de contratação de crédito bancário.  

 

Quadro 5: Valores Devolvidos Setor Segurador 

 
17 Ao abrigo do Decreto-Legislativo n.º 8/2018, de 28 de novembro, que o regime jurídico que regula a 

prestação de serviços de pagamento e a emissão, distribuição e reembolso de moeda eletrónica em Cabo 

Verde pelas entidades legalmente autorizadas. 
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Seguradoras Valor devolvido 

Garantia 329,00 

Impar 1 523,00 

Total 1 852,00 

Fonte: BCV 

 

II. ANÁLISE DOS PREÇÁRIOS 

Outra atividade da supervisão comportamental é a fiscalização sucessiva dos preçários 

das instituições financeiras e a análise das propostas de preçário ou as suas alterações, 

com vista a garantir a sua conformidade com o quadro legal aplicável18.  

A fiscalização nesse âmbito recai sobre os folhetos de comissões e despesas, folhetos de 

taxas de juros e sobre as informações relativas aos serviços financeiros gratuitos, que 

compõem o preçário das instituições bancárias. 

Durante o ano 2021, foram analisados um total de seis (6) propostas de alteração de 

preçário, sendo que três (3) incidiram sobre o folheto de comissões e despesas e o folheto 

de taxas de juro e três (3) incidiram exclusivamente sobre o folheto de comissões e 

despesas, sendo que, um pedido foi referente à comercialização de um novo produto 

bancário.  

Nesta matéria, o BCV emitiu recomendações às instituições financeiras para a adequação 

das informações constantes dos preçários, em conformidade com a supramencionada 

legislação. 

 

III. APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS CÓDIGO DE CONDUTA DAS 

IFS 

Os Códigos de Conduta adotadas pelas IFs, devem cumprir uma série de requisitos e 

prescreverem um conjunto de normas e, no momento prévio à sua divulgação, deve, a IF, 

remetê-lo ao BCV para sua apreciação e validação, em conformidade com as normas 

consagradas na legislação aplicável19. 

 
18 Aviso n.º 1/2013, de 12 de abril, alterado pelo Aviso 2/2018, de 09 de março 
19 Nomeadamente o Aviso n.º 3/2014, de 17 de outubro, alterado pelo Aviso n.º 3/2019, de 14 de março. 
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O BCV, no exercício da sua atividade de supervisão comportamental, procedeu à análise 

e aprovação dos Códigos de Conduta de duas instituições financeiras e como resultado, 

emitiu duas recomendações às IFs em causa. 

 

IV. INSPEÇÕES 

Uma das competências do BCV enquanto autoridade de supervisão, é a de fiscalizar o 

cumprimento das leis e regulamentos em vigor nas áreas da sua competência e, averiguar, 

instaurar e instruir os processos de contraordenação respeitantes às infrações verificadas 

e aplicar as sanções correspondentes às referidas infrações. 

Durante o ano 2021, o BCV realizou duas ações de inspeção às instituições bancárias. 

Uma na vertente off-site e a outra na vertente on-site. 

 

1. Inspeções Off-Site 

A inspeção na vertente off-site, foi feita a todas as instituições bancárias que compõem o 

sistema financeiro nacional (7 banco) e, teve por objeto, a aferição do grau de 

cumprimento da legislação sobre as seguintes matérias: 

• Adequação dos contratos quadros relativos aos serviços de pagamentos, ao 

Regime Jurídico de Serviços de Pagamento Emissão e Reembolso de Moedas 

Eletrónicas (RJSPME - Decreto-Legislativo 8/2018, de 28 de novembro); e 

• Requisitos de informação e deveres dos prestadores de serviço de pagamento, no 

quadro do RJSPME. 

 

2. Inspeções On-Site 

A inspeção na vertente on-site, credenciada, foi realizada ao serviço central de um banco 

comercial e teve por objeto a aferição do grau de cumprimento da legislação sobre as 

seguintes matérias: 

• 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 Reclamações;  

• Regras de conduta; 

• Deveres de competência; 
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• Regras sobre o preçário, designadamente as referentes aos requisitos de 

informação aos clientes nos preçários e na contratação de produtos financeiros 

(operações bancárias passivas); e 

• Deveres de informação pré-contratual, transparência de informação e boa-fé na 

cobrança de encargos. 

Foi também realizada uma ação de follow-up, na sequência de uma inspeção realizada em 

2020, tendo resultado na emissão de uma Determinação Específica, para a regularização 

dos incumprimentos detetados. 

 

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 situações de incumprimento detetadas. Essas ações são materializadas, 

nomeadamente, através de emissão de determinações específicas, recomendações, cartas 

circulares e processos de contraordenações. 

 

1. Cartas Circulares 

Em 2021, o BCV emitiu duas Cartas Circulares aos bancos que compõem a praça 

financeira nacional. A primeira Carta Circular foi emitida ao abrigo da Lei n.º 96/IX/2020, 

de 17 de julho, relativa à necessidade de harmonização na aplicação da base de incidência 

para o cálculo da TAEG (taxa anual de encargos efetiva global) nas operações de crédito, 

e, a segunda foi emitida na sequência da interpelação ao BCV, por parte das instituições 

financeiras, sobre a retoma do comissionamento das transferências interbancárias 

realizadas através dos canais digitais (internet banking/home banking), em virtude da sua 

suspensão durante o período em que vigorou o estado de emergência, decretado pelo 

Governo, por força de comunicado do BCV dirigido às IFs, a 06/05/2020. 

 

2. Recomendações 

Na sequência da ação de inspeção on-site, realizada em 2020, o BCV emitiu uma 

recomendação ao banco inspecionado, com vista à cessação da prática de irregularidades 

e à prevenção de condutas que infrinjam a legislação a que a instituição está vinculada. 



 
 

32 

  
 

 

Banco de Cabo Verde | Relatório de Supervisão Comportamental | 2021 
 

 

Na sequência da inspeção, a título de follow-up realizado em 2020, emitiu uma 

recomendação ao banco inspecionado, no sentido de o banco cumprir com rigor as 

disposições legais que regem a transparência de informação na contratação de depósitos 

a prazo. 

No âmbito da apreciação e aprovação do preçário das IFs, o BCV emitiu uma 

recomendação a um banco, no sentido de este adequar a sua proposta de atualização do 

preçário à legislação em vigor, mormente no que tange aos princípios a que estão 

obrigadas as IFs na cobrança de comissões, despesas e taxas de juro aos seus clientes. 

Na sequência da análise dos códigos de conduta, o BCV emitiu duas recomendações às 

IFs em causa, no sentido de se adequarem os Códigos de Conduta às normas prescritas 

no Aviso n.º 3/2014, de 17 de outubro, alterado pelo Aviso n.º 3/2019, de 14 de março. 

Por fim, o BCV, no âmbito de análise e apreciação das reclamações dos clientes 

financeiros, emitiu uma recomendação a uma IF, com a intenção do banco cumprir, 

escrupulosamente, as regras de conduta, em especial, no que tange ao prazo no tratamento 

das reclamações dos clientes.  

 

3. Determinações Específicas 

Na sequência da realização de inspeção on-site, o Banco de Cabo Verde emitiu cinco (5) 

Determinações específicas a um banco inspecionado, em que foram identificadas 

irregularidades que se traduziram 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. 

Na sequência da fiscalização sucessiva dos preçários em vigor das IFs, o BCV emitiu 

uma determinação específica a uma instituição bancária, com o objetivo da adequação 

das informações constantes do preçário à supramencionada legislação. 

Por fim, o BCV, no âmbito de análise e apreciação das reclamações dos clientes 

financeiros, emitiu uma determinação específica a uma instituição bancária, com o 

objetivo de o banco cumprir escrupulosamente as regras de conduta, em especial, no que 

tange ao tratamento das reclamações dos clientes. 
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VI. PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
 

No âmbito da regulação e supervisão do sistema financeiro, cabe ao Banco de Cabo Verde 

(BCV), em especial20: 

✓ “O reforço do grau de literacia financeira, nomeadamente através da condução 

de ações de formação, divulgação e promoção da consciencialização pública 

quanto aos benefícios do planeamento financeiro e quanto às vantagens e riscos 

específicos de certos produtos e operações financeiras.” 

Assim sendo, considerando a necessidade de dotar o país de uma estratégia que possa 

fazer face às necessidades da população nesse domínio, permitindo que haja uma maior 

abrangência territorial da atuação do Banco de Cabo Verde e instituições parceiras na 

implementação de ações de educação financeira, em 2020, o Conselho de Administração 

do Banco de Cabo Verde apreciou e aprovou o Plano Nacional de Educação Financeira 

(PNEF) para o horizonte 2021 – 2024.  

Enquanto uma estratégia de longo prazo, a execução do PNEF consiste essencialmente 

num processo de sensibilização e capacitação contínua da população, com especial 

enfoque nas crianças e jovens, de modo a contornar o atual cenário que se caracteriza 

por um défice de educação financeira em Cabo Verde.  

Portanto, o PNEF elenca seis temas centrais, que constituem a chave para o 

desenvolvimento de conteúdos para as ações de educação financeira em Cabo Verde, 

dinamizadas tanto pelo BCV como pelos parceiros institucionais, nomeadamente: 

❖ Planeamento financeiro; 

❖ Produtos e serviços financeiros; 

❖ Crédito; 

❖ Seguros; 

❖ Investimento; e 

❖ Proteção do consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Al. g), nº 1 do art.º 15º, LBSF Nº 61/VIII/2014, de 23 de abril. 
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1. Síntese das atividades de Educação Financeira realizadas em 2021 
 

 Eventos 

 
 Educação Financeira em Números 
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 Abrangência Nacional  

 

 Parceiros 
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2. Eventos 2021 

2.1. Dia Mundial do Consumidor (DMC) 

O Dia Mundial do Consumidor celebra-se a 15 de março. Em 1962, perante o Congresso 

norte-americano, o presidente John F. Kennedy enunciou os quatro direitos fundamentais 

dos consumidores: o direito à segurança, o direito à informação, o direito à livre 

escolha e o direito a ser ouvido, afirmando ainda que “todos somos consumidores”, 

frase que ficou para a história como a tomada de consciência da humanidade para a 

problemática associada ao consumo21. 

Efetivamente, as organizações de consumidores, independentemente da sua estrutura ou 

dimensão, consideram esta data uma oportunidade de excelência para partilhar as suas 

preocupações e as reivindicações, lutando para que a mensagem de um consumo mais 

sustentável chegue a todos os cidadãos, a par da promoção tradicional dos direitos dos 

consumidores, considerados frágeis, mas indispensáveis elos da cadeia económica. 

Anualmente, o Banco de Cabo Verde junta-se aos seus parceiros, inclusive à ADECO22, 

para promover a “Semana do Consumidor”, que em 2021 decorreu de 15 a 19 de março. 

O objetivo principal do Banco de Cabo Verde é chamar a atenção da população em geral, 

principalmente dos mais jovens, para a importância de consumir de forma consciente, 

evitar o desperdício e o consumo desnecessário, adotar o hábito da poupança, a todos os 

níveis e conhecer os seus direitos e deveres enquanto consumidores financeiros. 

O quadro que se segue mostra as atividades realizadas durante a semana, indicando onde, 

como e quem: 

 

Quadro 6: Lista de Atividades Semana do Consumidor 

Entidades Temas Público-alvo Beneficiários 

BCV 

Sistema Financeiro/Cidadania 

Financeira-Direitos e deveres do 

consumidor financeiro 

Centro Educativo Miraflores (Praia) -

alunos do secundário 
117 

BCV 

Sistema Financeiro/Cidadania 

Financeira-Direitos e deveres do 

consumidor financeiro 

Liceu Achada Grande Frente (Praia) 30 

BCV 

Sistema Financeiro/Cidadania 

Financeira-Direitos e deveres do 

consumidor financeiro 

Liceu Padre Moniz - Calheta São 

Miguel (ilha de Santiago) 
40 

BCV 

Sistema Financeiro/Cidadania 

Financeira-Direitos e deveres do 

consumidor financeiro 

Liceu de Santa Cruz (ilha de Santiago) 80 

 
21 https://www.consumidor.gov.pt/15-de-marco--dia-mundial-dos-direitos-do-consumidor-ciab.aspx 
22 Associação para Defesa do Consumidor, com sede no Mindelo (ilha de São Vicente). 
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BCV/Fin Academy 

Finanças Pessoais/Consumo 

Consciente/Poupança e 

Orçamento/Conversando com seu 

dinheiro 

Mulheres da Cidade da Praia - 

Associação "Wake Up Queen's" 
40 

Total Beneficiários 307 

Fonte: BCV 

 

2.2. Global Money Week (GMW) – Semana Global do Dinheiro 

A GMW é organizada pela Rede Internacional de Educação Financeira (INFE) da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento. Consiste numa campanha anual de 

sensibilização em matéria de educação financeira, criada para inspirar crianças e jovens 

a aprenderem sobre assuntos ligados ao dinheiro, subsistência e empreendedorismo. 

Durante a semana, organizações públicas, privadas e sem fins lucrativos, um pouco por 

todo o mundo, trabalham juntas na realização de diferentes atividades, visando crianças 

e jovens, despertando entusiasmo em torno da educação financeira. O lema escolhido para 

a campanha em 2021 foi: “Cuida de ti, cuida do teu Dinheiro!” 

Cabo Verde, através do Banco de Cabo Verde, aderiu à GMW em 2019, e juntamente 

com os seus parceiros já levaram a GMW a quase todos os concelhos da ilha de Santiago. 

Em 2021, as ilhas do Fogo e do Sal foram contempladas com ações de educação 

financeira no âmbito da GMW, sendo que o objetivo foi sensibilizar e inspirar crianças e 

jovens em todas as ilhas de Cabo Verde.  

Seguem os detalhes das atividades realizadas em 2021, na semana da GMW: 

 

Quadro 7: Lista de Atividades Global Money Week 

Entidade Temas Público-alvo Beneficiários 

BCV 
De Onde vem o Dinheiro/Consumo 

Consciente/Poupança 
Escola Capelinha, Fazenda - Praia 34 

BCV 
De Onde vem o Dinheiro/Consumo 

Consciente/Poupança 

Escola Grande, Achada Santo António 

- Praia 
28 

BCV 
De Onde vem o Dinheiro/Consumo 

Consciente/Poupança 
Escola de Patim - Ilha do Fogo 37 

BCV 
De Onde vem o Dinheiro/Consumo 

Consciente/Poupança 

Escola Santa Filomena, São Filipe - 

ilha do Fogo 
90 

BCV 
Poupança/Orçamento pessoal e familiar 

Liceu de Calabaceira - Praia 120 

BCV Poupança/Orçamento pessoal e familiar 
Complexo Educativo de Santa Maria - 

Ilha do Sal 
70 

BCV 
Poupança/Orçamento pessoal e familiar 

Liceu Olavo Moniz, Espargos - Ilha 

do Sal 
35 

BCV Poupança/Orçamento pessoal e familiar 
Liceu Amílcar Cabral, Assomada - 

ilha de Santiago 
60 

BCV 
Poupança/Orçamento pessoal e familiar 

Liceu de São Felipe - Praia 20 
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BCV/CMSC Concurso de poesia - alusivo ao GMW Jovens de Santa Cruz 40 

Fin Academy Educação Financeira é para mim? 
Escola Olegário Tavares, Achada 

Monte - Calheta São Miguel 
50 

Fin Academy Educação Financeira é para mim? 
Escola de Pilão Cão - Calheta São 

Miguel 
50 

BVC Torneio da Bolsa Jovens Universitários - online 80 

Unicv/Profin/Ajecon 
Seminário de EF - Apresentação de 

trabalhos 
ENG - UNICV 60 

Profin/Ajecon 
Educação Financeira - Programa de 

Radio 
População em geral Nacional 

Profin/Ajecon 
Palestra de sensibilização sobre o uso do 

dinheiro 
Universidades na cidade da Praia 90 

Profin/Ajecon 
Sensibilização sobre o uso do dinheiro e 

a poupança 
Mercado do Plateau (mulheres) 40 

Profin/Ajecon 
Conversa aberta: poupança em tempos 

de crise 
Jovens Franciscanas 10 

Profin/Ajecon 
Caminhada: "Saúdi no corpu i nu 

bolsu" 
Jovens da Cidade Velha 40 

OEJ.Juventude Caminhada: "Importância da poupança" 
Jovens da localidade de Caiada, São 

Domingos 
15 

Total Beneficiários 969 
Fonte: BCV 

 

2.3. Semana da Poupança 

A Semana da Poupança é celebrada anualmente, por ocasião do Dia Mundial da Poupança 

(31 de outubro). Pretende-se, com a iniciativa, que as pessoas melhorem a gestão dos seus 

recursos financeiros limitados e que cultivem o hábito da planificação do consumo e da 

poupança. 

À semelhança da GMW, durante a Semana da Poupança, o Banco de Cabo e os seus 

parceiros juntam-se para levar a educação financeiras às escolas, universidades, locais de 

trabalho e às comunidades, por meio de formações e palestras, abordando temas como: 

poupança e orçamento, crédito responsável e investimento. 

O quadro abaixo demonstra como decorreram estas ações: 

 

Quadro 8: Lista de Atividades Semana da Poupança 

Entidade Temas Público-alvo Beneficiários 

BCV 

Sistema Financeiro/Cidadania Financeira - 

Orçamento pessoal e familiar/Importância 

da poupança 

Uni - CV - ENG, Pólo do Mindelo 60 

BCV 
De onde vem o Dinheiro/Consumo 

consciente 
Escola de Chão Bom - Tarrafal 35 

BCV 
De onde vem o Dinheiro/Consumo 

consciente 
Escola de Vila - Tarrafal 35 

BCV 
Campanha de Radio: Educação 

Financeira/Crédito responsável 
População em Gral Nacional 
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BCV/Fin Academy Educação Financeira Infantil 
Escola Nha Mita Pereira - Espinho 

Branco, Calheta 
50 

BCV/Fin Academy Educação Financeira no contexto laboral Colaboradores do BCV -Cidade da Praia 30 

BVC 
Apresentação teatro Grupo Tikai - 

Importância da EF e da poupança 

Aldeias SOS - Ribeirão Chiqueiro, São 

Domingos/Crianças de Safende, 

Praia/Escola Amor de Deus 

148 

Ajecon/Profin 
Palestra Importância da Educação 

financeira 
Escolas básicas - cidade da Praia 50 

Ajecon/Profin 
Palestra Importância da Educação 

financeira 
Liceus - cidade da Praia 40 

Ajecon/Profin 
Caminhada: Importância da Educação 

Financeira 
Famílias de São Jorge dos Órgãos 40 

Total Beneficiários 488 
Fonte: BCV 

 

2.4. Educação Financeira nas Escolas 

Considerando o público-alvo principal definido no PNEF, crianças e jovens, a promoção 

da educação financeira passa, inevitavelmente, pelas escolas (básicas e secundárias), mas 

também pelas universidades. A estratégia de implementação da educação financeira nas 

escolas é a principal meta do Banco de Cabo Verde, enquanto entidade responsável pela 

inclusão e melhoria de conhecimentos financeiros da população cabo-verdiana. Neste 

âmbito, o BCV tem vindo a trabalhar no Referencial de Educação Financeira, visando 

uma parceria com o Ministério da Educação. 

Em 2021, o Banco de Cabo Verde dinamizou várias ações nas escolas e liceus, de forma 

transversal, ou seja, durante as comemorações da Semana do Consumidor, GMW, e 

Semana da Poupança. O propósito é intensificar as ações nas escolas, estando presente ao 

longo do ano letivo. 

No ano transato, a parceira Fin Academy conseguiu realizar duas ações de educação 

financeira infantil: uma no jardim infantil de Alto da Glória e outra no Centro de educação 

infantil de Tira Chapéu, ambos na cidade da Praia, beneficiando no geral cerca de 30 

crianças.  
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