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deradas as tlemonstlações financeiras da resa-máe e de todas as
suas filiaier. emoreendimentos coniuntos. e outras empresas
cuja inclusáo na conuolidação de contas seja
de Cabo Verde, independentemente do local

nada pelo Banco

4. Em conformidait,: comos termos do no n.o 1 do Artigo 23.",

consolidadas ajusta-não são incluídas nas demonstrações fina
das pelo método de consoÌiclação integral ( 27), as demonstraçòes

finanieiras consolidailas ajustadas estabelecidas de acordo com as
regrad previstas no presente Aviso, com os aditamentos indicados nas
alíneas seguintes:

h) São também considerados elementos positivos dos fundos
próprios em base consolidada e em base consolidada
ajustada os interesses minoritários.

ò) São também considerados elementos negativos dos fundos próprios
financeiras das filiais que, tendo em
actividade, designadaLmente as das e

sua seoe.

a diferente natureza da
comerciais, industriais,

6. São senpre inc.luídas, pelo método cle

demonstr:rções financeiras consoÌidaclas aj

plementar ou auxiliiar à da empresa-mãe
clemonstrrlções fi nanceiras consolidadas

agrícolas e de seguros, não permitam a de demonstrações
financeiras consolidaLrlas ajustadas que zam cÌaramente o patri-
mónio, a situação finaLnceira e os resultados
compreendidas na cc'rrsolidação ajustada.

conJunto das empresas

5. As demonstraçõr:s frnanceiras das filiais incÌúdas nas demons-
trações fi nanceiras consolidadas ajustadas método de consolidacão
integral (Ì{IC 27) de,i'erão ser registadas pe
patrimonial (MC 28).

método cla equivalência

em base consolidad4 e em base consolirlada ajustaila:

i) O goodwill apuradtr de acordo com a Norma Internacional
de Relato Financeiro 3 (Concentrações de actividades
empresariais); e

As cliferenças positivas de reavaÌiação na primeira
aplicação do métòdo de equivalência patrimonial;

c) As rleduções previstad no Aviso relativo aos Funclos Próprios
(elementos a deduzir à soma dos Fundos Próprios de
Base com os Fu.ndos Próprios Complementares) são,
no caso das participações a que é aplicado o método da
equivalência patlimonial, efectuadas pelos valores por
que se enco no balanço consolidado ou
balanço con

is

Artigo 33."

Aviso n" 3/2014

Supervisão Comportamental

Neste contexto, o Banco de Cabo Verde procedeu à actuaLização do
Aviso n." 6194, de 7 cle Março, relativo ao precário, bem como revogou

ação integral, nas
as clemonstrações

financeiras de institrricões financeiras à supervisão do Banco
de Cabo Verde, bem como clas que m uma actividade com-

de fiIiais incluítlas nas
nomeadamente

:o

_-s

empresas cle prestaçEio de serviços rle
titularidade de imóve,is.

ou de gestão ou de

7. A exclusão da cc'r ação
prévia do Banco de ll resa
responsável pela pres,l 29.".

8. Os métodos e prt
de forma consistente d

cício tenha ocorrido ro

9. Tanto as demcrnstrações fnanceiras c[nsolidadas como as de-
monstraçcies financejr.ras consolidadas ajusl;â4as devem ser preparadas

rL as Normas Inte o Financeiro
rparaestasúItim seguradoras
ì supervisão do B pelo método

da equivalência patrimonial (NIC 28), nos tlrmos do n.o 4.

10. Quando alg"una clas empresas a incluir na consolidação utiìize
critérios valorimétricos diferentes, devern sor feitos os ajustamentos
adequadors.

11. As rlemonstra,Ções financeiÌas consolidadas e âs demonstrações
financeira.s consolidatlas ajustadas rlevem. rfportar-se à mesma ilata
e período ,a que se reÍ'erem as contas da enipfesa-mãe.

12. As clemonsbrações financeiras con,gofidaalas e demonstrações
financeiras consolidâ,alas ajustadas a reportaf ao Banco de Cabo Verde
para efeitos pruden<iLais são constituídas pelos documentos definidos
em normativo especjlico emitido pelo Bancp [e Cabo Verde.

13. As <lemonstrar;ões financeiras consolidfdas, reportatlas ao fecho
do prineir:o semestre, 4tório consolidado de gestão,
o parecer do ionselhc ej duditoria devem, logo que
aprovarlos, serenviac Velrde e publicados num clos
jornais mais Liclos rlzL localidade da sede dq efnpresa-mãe.

14. As clemonstraç:iies fi nanceiras consoJiáa das ajustadas, reportadas
ao fecho do primeiro $emestre e ao do exercíclo, devem ser enviatlas ao
Banco de Cabo Verder.

1õ. As demonstrações financeiras u.ror]i. oo as demonstrações

https://kiosk.incv.c$

adicional e esclarecime

Itarem rla interpretâção e a
pelo Departamento de Sup

Cabo iVerde, que emite instruções necessárias ao seu cumprimento,
bem cbmo estabelece as modalidades e prazos dos respectivos reportes.

.Aïtigo 34."

(Norma revogatória)

Sãd revogados os seguintes Avisos:

o) Aviso n.'7198, de 28 de Dezenbro;

b) Aviso n." 612007, tle 19 de Novembro.

.r\rtigo 35.'

(Entrader em vigor)

1. O presente Aviso entra elm vigor imediatamente após a stta pu-
blicaçlo no Boletím. Oficíal.

2. As instituições financeiras já autorizadas à clata da publicação tlo
presehte Aúso dispõem até 31 <le Dezembro de 2014, para se adequarem
com o disposto nos artigos 8.n a l8.u do presente Aviso.

Gabinete do Governador e rlos Conselhos clo Banco tle Cabo Verde,
na Prâia, aos 6 de Outubro de 2OÍ4. - O Governador, Co,rlos Augu,sto
de Btirgo

funcionamento dos mercados. Neste sentido, sentiu-se a necessiclade
de reiular e fiscalizar a cond.uta clas instituições financeiras na co-

eficiehte e a estabiliclade dos Erercados frnanceiros.

o AviSo n." 2199, d.e 3 de Maio relativo à informação a prestar pelas
institlrições à clientela, atravós clo Aviso n.' 1/2013, de 12 de Abril que

establleceu as regras que as inslituições frnanceiras devem observar
na clijzulgação clo preçário, definindo aintla os deveres de informação

1 0c95E8D-EBC8-488C-9740-CFF03B5C6FE9
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e cle assistência aos clientes que irnpe as instituições e

Por outro lado,
fixou-se o regime
Juro e outros cus-

tos das opr:rações de crétlito, deve ser
instituiçõers fi nancefu :as.

seus clientes pelas

A Lei da s Actiúdades e rlas Instituicões (I-ein." 62lWlIl20t4,
de 23 de Albril) regula peÌa primeira vez os e mecarÌrsmos

VERDE - 17 DE OUTUBRO DE 2OI4

CAPÍTULO II
Reclamações dlos Clientes

Artigo 3.'

w,*|M*&v@"s

determinaLm quais o's serviços bancários
através do Aviso n." 3/2013, tle 4 cle Julho
aplicável àr informaçiio que, em materia de

da supervisão comportamental. Importa,
reglas aí previstas.

Assim, estabelec€r-se nos termos do
conduta que as institbuições f.nanceiras
procedimerntos e os Frrazos relativos à apreci
clientes perlo Banco d'e Cabo Vertle. Quanto à
teve-se erL conta ojá disposto nos termos da
BCV/GAP, bem com,o o disposto em geral
de 9 de Junho, sobre o liwo de reclamações.
se regras sobre os có'digos de conduta que
rlas relações tlas inritituições financeiras

servados pelas instil;rrições financeiras na:

2. Prevêem-se airtda regras sobre confli
mente, os termos enr que devem ser
veução e Elestão de co:úitos de interesses pe

Artigo 2.'

(Regras de

As institú@es frnanceiras tlevem, nas
observar as seguinü:s regtas cle concluta:

o),\gir nas relações com os cli
com otrbtas instituições,
lealdade, discrição e respeito
que Ìhe,s estão confiados;

b) Actuar com a diligência de um

c) Respeitar os direitos dos

eclamações)

1. Às tadas directamente ao Banco
de Cabo s alo formulário de reclamação
dispoilível na página da internet do Banco de Cabo Verde ou por carta
dirigida ao Banco ile Cabo Vercle.

2. .{.s reclamações podem ainda ser apresentadas verbalmente junto
tla secle do Banco de Cabo Vertle ilevendo a informação constante do

OABO

-o
-o-o
-t

último, aproveitou-se para desenvolver a aos confli-
tos de interesses, regulando, desi mos clas poúticas

financeiras, bemde coníikr de interesses a aprovâr pelas ìn
como as reglâs em que norteram a co

ilos órgãos de admin:istração e fiscalização

No exercício dos seus pocleres de
desigrrailamente dos que lhe são conÍeridos
68.', 79.', n.o 5, 80.', r.o 1 e 2 da Lei n.'
aprovado o seguinte Aviso:

CAPÍTULO I
Disposições

AÍtigo 1.'

(Objecto)

l. O presente Aviso estabelece âs regrâs rmenlos a ser oD-

Anexd ser preenchida pelo funcionário do Banco de Cabo Verde que

recepfione a reclamação.

3. Para efeitos do número 1, considera-se por escrito o envio por
correio eìectrónico ou telecópia.

$rtigo 4."

(Apreciação das reclamações)

Nal apreciação ilas reclamações, o Banco de Cabo Vercle pÍomove as

diligêhcias
por cqja ob
para pbter
da inbtaur
condrita das entidades reclamadas, nomeadamente pela sua gtavidade
ou reiteração, o justifique.

Artigo 5.'

(Procedimentos)

são alfuec-

seleciona
ista a sua

a, nos termos do n.' l, as
Ìe as actiúdades tlesenvol-
vl

3. Àinstituição reclamada 4eve procecler ao tratamento e sanação da
reclainação no prazo de 10 (deq) alias úteis subsequentes à sua recepção,

deveirdo esse mesmo período rle tempo enviar resposta ao recÌamante
com d resultaalo da análise qqe a mesma lhe mereceu.

4. Na carta ao rec.lamante a instituição financeira reclamada deverá
referir expressamente:

o) Se e, neste_câso, as meclidas adequadas
â sanaçao;

b) Se uve qualquer incumprimento da sua

5. 1A instituiçao financeira {eve remeter para o Banco ile Cabo Verde

cópia da carta enviada ao reclamante, bem como comprovativo da re-
cepçdo da respostâ, preferencialmente por correio electrónico.

6. baso a instituição fi
cliente no prazo ile .t0 (d
resolüda favoravelment
Verilè procecle à análise

(Arquivo das reclamações)

clesenvolver as

viso as regxas de
itar, bem como os

reclamações clos

tlas reclamações
f 02120131

to-Lei n.' 19/2008,
tro lado, prevêem-
os vários aspectos
seus clientes. Por

os seus clienteg.

nomeada-
políticas sobre pre-
tuicões financeiras.

mo os seus clientes,

como nâs reraçoes
ia. neutralidacle,

dos interesses

criterioso e orclenado;

nomeadamente. a
possibilidatle cle escolher tle produtos ou
sewiços, bem como de fnanceira;

d) Obter junto do cliente toclas informações reÌevantes
sua capacidade parae necessárias para aferir

cumprimento das suas obri reÌativas aos orodutos
e servir;os solicitados;

e) I:nformar pc'r escrito e de forma e compreensível as taxas,
cobrados nas operâçõescomissrães e outros encargos

activas' e passivas que estejam atealttza\

/) Garantir que os dados pessoais cÌientes, bem como os
são usados Dara outrosrelativ,cs às suas operações

fins, excepto para o cumFÌi das instruções clo

cliente e das normas rlo Banco Cabo Verde ou quando
exista qualquer disposição
limite ,r dever cle segredo;

que expressamente

g) .Possibütarr o acesso a mecanis adequados e funcionais
de reclamação para a
diligenln;

de problemas de maneira

h) Dispor de recursos, procedi gistemas e controlos
com esta enecessauos parâ garanar

outras normas vigentes;

i) Dispor de um livro tle
termos le galmente exigidos.

https://kiosk. incv.dv

nas suas instalações, nos
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2. Para rsfeitos do número anterior, as Dnancerras envlam
erde as estatísticas das

indicação do trata-

Códigos de

Artigo 8.'

(Atendimento ao cliente e mações)

Os Cód:igos de Cornduta que sejam nos termos do artigo
nceilas devemorever68.'da Lei clas Actividades e das Instituições

políticas e procedimentos sobre o atendimen
destes, os quais deve,n, nomeatlamente:

ao clientre e reclamações

o) Garantir que a instituição fi dispõe cle uma função
especiaJizada ile atenrlimento ao cÌiente, responsável

clas reclamações dospelo atendimento perma
clientes, sua análise e

b) Assegurar que a instituição finance dispõe cle um proveilor
do clierLte, que beneficie de estatuto tle autonomia

à instituição financeira,
instância na apreciação

e inclepenilência funcional
funcionando como uma
rlas reclamações dos clientes;

c) Garantir que as informações
reclamerções sejam reportadap

estatísticas sobre as
icamente âo órgão

de adm:inistração da institu frnanceira;

d) .Prever que a instituigão in e resolve todas as
à sua consicleração,reclamzLções dos clientes

dentro dos prazos que sejam previstos,
mantendo um sistema de das reclamacões e

proceclentlo à respectiva

CAPÍTULO IV

Conflito de inte

Artigo 9.'

(Princípios gera

1. Em situação der conflito de interessesl instituicões fi nanceiras
clevem agir por forroa a assegurar aos clientes um tratamento
transparernt€ e equil;ativo.

2. As instituições íìnanceiras tlevem dar aos rnteresses üo

cliente, tanto em reÌai?ão aos seus próprios i de socieilades com
as quais se encontrern em relação domínio ou
aos interesses tlos titulaÌes dos órgãos socials

grupo, como em relação

Artigo 10.'

(Poliiüica de conflitos de resses)

1. As instituiçõesÍinanceiras clevem s nr2Írfu 1 zfrÌe li zada uma
interesses. com vistâ a:política sobre prevenção e gestão de conflitos

o) Identificar as áreas orgânicaq
probab:ilidatle de originared,n

situações com maior
conflitos de interesses,

passíve,is cle prejuclicar os in dos seus clientes;

ffiffiNiR'ffi.$

até ao dia 1õ rle cada rnês ao Banco de Cabo
reclamações apresenÍadas no mês anterior,
mento dadlo às mesmLas.

b) I'revenir e mitigar os conflitos de
como g:rir e guardar registo

p) Toda a ilocur
local com

p) Anenas cle

clientes

DE OUTUBR.O DE 2OI4 1295

ntaçáo não pública deve estar guardatla em
ura e tle acesso restrito:

r ter âcesso à informação respeitante a

a operiações na medida do necessário para oCllentes i

oesempe das respectivas funções;

p) Todos os que nao seJam necessatlos üevem seÍ
irlutilizados e destrútlos, impedinclo que

terceiros aos mesmos ou os utilizem indevidamente;

Todos os
o dever

obr

(Identifica

inform a qud tenham acesso no exercício das suas
funções, indepericlentemente cla sua fonte, estando

a não divulgar essa informação a terceitos e a

radores das instituições financeiras têm
euairdar conficlencialidade sobre toda a

Artigo 11.'

e gesfão de situações de conflitos
de interesses)

naoau pafa fins cliversos clo normal exercício da
funçãq.

privilegiarla para efeitos da alínea o)
toda a informação que:

b) Tenha

ou indirectamente respeito às instituições
ou aos valores mobfiários por si emitidos;

precido;

tornada púbÌica;

publicidade, seria idónea para influenciar
sensivel o preço desses valores mobiliários
menfos subjacentes ou derivados com estes

4. $s instituições fi devem-se assegurar-se que todos os seus
colabòradores a política de coníito de interesses aprovacla.

iilentificados, bem
conflitos de interesse, no

caso ilas medidas cle prevengãô revelarem insufi cientes;

c) llarantir o cumprimento das legais existentes no
resses e aos deveresque respeita a conflitos de

ptonssronars que recaem
respectivo pessoal;

instituição financeira e

d) Assegurar que a activiclade di instituição financeira é

prossegúda de acordo com
deonto.[ógicos;

prlncrpros ef,lcos e

e) Contribuir para a a-firmação de u
rigor e de competência.

imagem institucionaÌ de

2. Devem igualmente ser medidas de acesso e tra-
tamento de informação clestilÌadas a limita possibüdade cle confl ito
de interesses nor yia da utilizacão indevida informação, a saber:

o) Quando a instituição financeira
o conhecimento de i
elaborada uma lista das
tal ìnformação;

https ://kiosk. incv.o!

vêrifcacla a ocorrência de uma situação de

mobiÌizar todos os recursos necessários à
assegürando sempre ao cliente um tratamento

Artigo 12.o

(Responsável)

iras devem nomeat um responsável peLa gestão

tos de interesses, o qual deve ser responsável
politic{ de conflitos de interesses e pela elabo-
um regiisto histórico dos conflitos detectados no

às situações factuais que lhe estão
em que foi verificada a sua ocorrência.

AÌtigo 13."

tamehto de informação)
pelas instituições financeiras respeitante aos

nor si efectuatlas ou ordenadas deve ser
o âcesso à informaçáo permitido na estrita

ao negócio e cle acordo com critérios cle defesa
dos clientes.

,Artigo 14."

de informação)
informar o responsávelpela gestão clas si-

interesses, por escrito, de toclas as operações que

das súas funções na data da sua concretização.

ir dever rle informação quando a operação em
beneírcio frnanceiro ou de outra natureza

ntes ou terceuos.

Artigo 1õ."

ou relações significativas)
interesses ou relações significativas para

79.'da Lei das Activiclades e das Instituições
situâção:

de gerar um ganho frnanceiro ou evitar uma
a, em detrimento do cliente;

beneficio financeiro ou de outra natureza
face aosar os interesses de outro cliente

do cliente em causa;

conflituante com o interesse cle um cliente,
os resultados deste

BG8-488C-97A0-C FF03B5C6FE9

-o
-o

colaborarlores de ambos

serviços de que resulte
priviìegiada, ileve ser
que tiveram âcesso a

]BLICA DE CABO \TERDE - 1

subjabentes e às

2. Entende-se não t
causl não traduza qu
para os seus rntefven

(Intere

"J"",u*"-lÏi*efeitds do n.o 5 do arl
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Artigo 16.'

(Crédit,o a membros dos

1. Semprejuízo clo,úisposto nos n.os 4 e 5 as
poilem conceder crécl:ito, sob qualquer forma
a prestação de garantias, quer clirecta quer
bros rlos ór:gãos tle ad.ministração ou fiscali
outros enües colectivos por eles directa ou

2. Presume-se o ceLrácter indireto da
beneficiário seja cônjuge ou parente em 1.o

órgãos de administração ou fiscalização ou
intlirectamente domjnada por alguma ou
podendo teü presunção ser ilidida antes da
o conselho de ailmirristração da respectiva
quem cabe tal veriffcação, sujeita a com
Cabo Verdle.

3. Para efeitos de,ste artigo, é equi
aquisição cle partes de capital em sociedades
referidos nos números anteriores.

4. Ressalvam-se do disposto nos
de carácter ou finaliclacle social ilecorrentes
como o crédito concediilo emresultado da
associaclos à conta de clepósito, em
com outros clientes cle perfil e risco

õ. O disposto no n.o 1 a 3 não se aplica
de créüto de que sejam beneficiárias as i

I. Identiffcação da instituição fi

Nome ila instirbuigão

Balcão

Morada

Localiilade

II. Idenúificação do reclamante

Norne completo

Mor:ada

Localidacle

Nacionalidade,

Documento de, identifi cação

Telefone fixo

Telefone móverl

E-mail

III. Reclamaçã<r

Âmbito da reclamação

Corúeúdo da reclamação

https://kiosk,incv,cy

A REPUBLICA DE OABO V

aprovaçao por Inarolra

daquelas pessoas,
do crédito, perante

do órsjo de ad

cartões cle crédito
res às praticadas

cação no Bolefint

deconcessão _ Gapineterlo
cle crédito, as se- Outubro de 2014. - O

Anexo ao Aviso n" 3/2014

FORMULÁRIO DE RECI]AMAÇÃO

E - I7 DE OUTUBRO DE 2OI4

s gestoras ile fundos de pensões, bem como os
ue doniinem ou sejam dominados por qualquer

cle supervisão em base consolitlada

cle administração ou frscalização de uma
podeyn participar na apreciação e decisão de

créclito a sociedades ou outros entes mletivos
que seijam gestores ou em que detenham par-
bem cpmo na apreciação e decisão dos casos
anterior, exigindo-se em todas estas situações a

pelo rhenos ilois terços tlos restantes rnembros
e o palecer favorável ilo órgão de frscalização.

CAPÍTI]LO V

transitórias e ffnais

Artigo 17."

isposição transitória)
já autorizadas à data tla publicação do

azo cle 3 (três) meses para se conformarem com
tidas.

Artigo 18.'

(Entrada ern vigor)

em vigor imediatamente após a sua publi-

ilo Banco de Cabo Verde. na Praia, aos 6 de

, Carlos Augusto de Burgo.
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