
Carta-Circular nO BCV/GAP/02/2013 

ASSUNTO: Reclamações directamente enviadas ao Banco de Cabo Verde: 

Procedimentos para as Instituições de Crédito, Parabancárias e Seguradoras. 

- Alteração da Carta-Circular BCV /GAP/02/20 12 

A Lei n.o 1 4/VII/20 1 2, de 11 de Julho, que define o regime jurídico, das entidades 

reguladoras nos sectores económico e financeiro, prevê que uma das suas atribuições 

comuns é a protecção dos direitos e interesses dos consumidores, podendo, 

designadamente, receber directamente quelxas dos consumidores e demais 

utilizadores, bem como inspeccionar regularmente os registos das quelxas e 

reclamações daqueles, apresentadas às entidades reguladas. 

o Banco de Cabo Verde, no uso da atribuição aClma mencionada e ao abrigo do 

disposto no artigo 23 o da sua Lei Orgânica (Lei nO IONI/2002, de 15 de Julho), vem 

definir um conjunto de procedimentos que as instituições de crédito, parabancárias e 

seguradoras deverão seguir na apreciação de reclamações que lhe sej am directamente 

apresentadas pelos consumidores ou que sej am dirigidas ao Banco de Cabo Verde 

através de email ou carta, abreviadamente designadas PRD (processos de reclamações 

directas). 

Com estes procedimentos pretende-se estimular a célere resolução das reclamações, 

entre instituição reclamada e reclamante. 

o Banco de Cabo Verde acompanhará o tratamento que venha a ser dado pela 

instituição reclamada nas duas modalidades acauteladas nesta carta-circular: 

reclamações directamente apresentadas às instituições reclamadas ou ao Banco de 

Cabo Verde, através de email ou carta . 
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o Banco de Cabo Verde intervirá quando a instituição reclamada não der resposta no 

prazo máximo definido nesta carta circular. Procederá, ainda, à análise das 

reclamações que não sejam acolhidas favoravelmente pela instituição reclamada e 

sempre que o reclamante apresente um pedido de reapreciação de uma reclamação. 

Procedimentos no tratamento dos PRD: 

1. As normas da presente carta-circular aplicam-se às reclamações directamente 

remetidas pelos reclamantes ao Banco de Cabo Verde, através de ernail ou carta, e às 

directamente apresentadas às instituições reclamadas, com exclusão das efectuadas 

através do Livro de reclamações. 

2. Após registo e avaliação prévia das reclamações que lhe são directamente remetidas 

pelos reclamantes (PRD), o Banco de Cabo Verde seleccionará as que serão enviadas 

às instituições reclamadas, tendo em vista a sua resolução célere. 

3. Os PRD serão enviados, preferencialmente, por correIO electrónico, dando-se 

conhecimento ao reclamante desse procedimento. 

4. A instituição reclamada deverá proceder ao tratamento e sanação da reclamação no 

prazo de 10 dias úteis subsequentes à sua recepção, devendo durante esse mesmo 

período de tempo enviar resposta ao reclamante e ao BCV com o resultado da análise 

que a mesma lhe mereceu. 

5. Na carta ao reclamante a instituição reclamada deverá referir expressamente: 

(i) se acolheu a reclamação e, neste caso, as medidas adequadas que tomou para a sua 

sanação ou (ii) se considerou que não houve qualquer in cumprimento da sua parte, 
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fundamentando a sua posição. Deve ainda infonnar o reclamante que deverá 

comunicar ao BCV se a resposta enviada foi ou não satisfatória. Em caso de 

discordância, deverá o reclamante indicar os factos que pretende ver esclarecidos, sob 

pena da falta de resposta por parte do reclamante no prazo máximo de três meses ser 

considerada como uma aceitação tácita da resposta dada pela Instituição reclamada. 

6. A cópia da carta enviada à reclamante, referida no número anterior, deverá ser 

remetida simultaneamente ao Banco de Cabo Verde, preferencialmente, por correio 

electrónico, com indicação de todas as infonnações de contacto do reclamante que a 

instituição possua nos seus registos. 

7. Decorrido o prazo de 10 dias úteis mencionado no ponto 4) sem qualquer resposta, 

ou se a reclamação não tiver sido resolvida favoravelmente pela instituição reclamada, 

o Banco de Cabo Verde procederá à análise da mesma, solicitando à instituição 

reclamada as alegações que considere necessárias, que deverão ser prestadas no prazo 

máximo de 3 dias úteis. 

8. O Banco de Cabo Verde comunicará ao reclamante qual o resultado que mereceu a 

reclamação por si apresentada, nas situações referidas no ponto anterior; 

IO.As instituições reclamadas deverão manter em arquivo, por um período mínimo de 

3 anos, os elementos que tenham servido de base à apreciação dos PRD e 

disponibilizar todos os elementos que o Banco de Cabo Verde venha a solicitar nas 

inspecções que realize às instituições. 

Na apreciação das reclamações, o Banco de Cabo Verde promoverá as diligências 

necessárias para a verificação do cumprimento das nonnas por cuja observância lhe 
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compete zelar e adoptará as medidas adequadas para a sanação dos incumprimentos 

detectados, sem prejuízo da instauração de procedimento de contra ordenação. 

É revogada a Carta-Circular BCV/GAP/02/2012 . 

Banco de Cabo Verde•
Gabinete do Governador e dos Conselhos 

Avenida Amilcar Cabral. Caixa Postal 101 • Telefone (+238) 2607000. Fax (+238) 2614447. Praia
www.bcv.cv 

'. 

M od.NOI.02 

http:od.NOI.02
http:www.bcv.cv

