BANCO DE CABO VERDE

Cabo Verde: As vantagens e as oportunidades de negócios
no sector financeiro

O Ordenamento Jurídico cabo-verdiano foi recentemente objecto de algumas reformas
profundas. Do ponto de vista do investidor no sector financeiro, estas situam-se no
plano fiscal, na disciplina das Instituições Financeiras Internacionais, na criação de
organismos de investimento colectivo e na de sociedades de gestão financeira.

FISCALIDADE
Foi adoptado o princípio da supressão da dupla tributação económica, eximindo ao
pagamento de IUR (Imposto Único sobre os Rendimentos) os rendimentos provenientes
da distribuição de lucros sociais, sob a forma de dividendos ou qualquer outra, e da
liquidação de sociedades.
Isentou-se de IUR a mais valia gerada pela alienação de partes sociais, desde que
detidas pelo menos um ano, e doutros valores mobiliários, sem essa restrição, em que
avultam as unidades de participação em Organismos de Investimento Colectivo.
As sociedades cabo-verdianas não são tributadas pelos resultados, distribuídos ou não,
de filiais, sucursais e empresas participadas que tenham a sua residência fiscal fora do
País.
Este conjunto de regras volve Cabo Verde extremamente atraente como sede de
sociedades holdings, tanto mais quanto estas não estão tipificadas, furtando-se assim a
regime especial ou de excepção. E acrescendo a facilidade com que se criam
sociedades, por simples escrito particular, sujeito a registo comercial, é certo, mas
dispensando a escritura pública (salvo se houver realização do capital pela entrega de
bens imóveis).
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São ainda isentas de IUR até 2017 todas as Instituições Financeiras Internacionais que
se constituam no País, e bem assim os rendimentos pagos aos seus clientes, cujas
operações beneficiam ainda da isenção de todos e quaisquer outros impostos ou taxas.
As Instituições Financeiras Internacionais, agora sem limite temporal, estão isentas de
IUP (Imposto Único sobre o Património), de IVA, de direitos aduaneiros relativos a
equipamentos necessários ao seu funcionamento e de impostos e taxas municipais.
Os fundos de investimento imobiliário e os de pensões estão isentos de IUP, quer sobre
as transacções de imóveis, quer sobre a sua propriedade.
Os rendimentos dos Organismos de Investimento Colectivo são tributados em IUR com
redução de 50% da taxa (30%).
Cabo Verde assinou com Portugal um Tratado visando a supressão da dupla tributação.
Nos seus traços essenciais são estas as vantagens fiscais oferecidas por Cabo Verde,
especialmente atraentes para sociedades holdings, para as Instituições Financeiras
Internacionais, suas operações e seus clientes.

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS
Sobre estas, visto que foi o seu regime fiscal, importa salientar os seus principais traços:
Estão sujeitas à autorização do Ministro encarregado da pasta das Finanças, ouvido o
Banco de Cabo Verde.
Podem ser:
 Bancos
 Seguradoras
 Empresas de Serviços Financeiros
 Organismos de Investimento Colectivo
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Podem constituir-se com capitais razoavelmente diminutos. Os bancos, onde a
exigência é maior, estão obrigados a um capital mínimo de 150.000.000$00 (1.360 mil
€), que sobe para o dobro se entre os accionistas não existir uma instituição financeira
de referência (participação mínima de 15%).
Têm uma obrigação de presença física em Cabo Verde, que se traduz na obrigatoriedade
de:
 aí arquivarem os seus livros contabilísticos e a documentação que serve de
suporte aos lançamentos neles efectuados;
 haver pelo menos uma pessoa dotada de todos os poderes de gestão;
 serem proprietárias do edifício da sua sede, pelo menos a partir do terceiro
exercício;
 contratarem técnico de contas local; e
 usarem auditor acreditado junto do Banco de Cabo Verde.
Estão obrigadas ao pagamento de uma taxa anual que, por exemplo, no caso dos
Bancos, é de 25.000 €.
Vigora o princípio da supervisão prudencial em base consolidada. A lei que
regulamenta estas entidades, que não podem geralmente lidar com residentes em Cabo
Verde e que estão isentas de qualquer espécie de controlo cambial, aperta-as no entanto
numa malha que foi colher inspiração às mais recentes directivas europeias, ao que em
Basileia se prepara em matéria de adequação de capitais, e às 40 Recomendações do
FATF/GAFI.
As regras do sigilo bancário são muito estritas, só admitindo excepção no contexto de
instrução judicial de crimes previstos na lei dita “de branqueamento de capitais”.
Trata-se, pois, de uma jurisdição rigorosamente regulamentada, respondendo ao que de
mais exigente se vem formulando nos centros internacionais de controlo da reabilitação
de capitais ilícitos e do financiamento do terrorismo internacional.
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As IFI são visadas por um conjunto de Avisos do Banco de Cabo Verde, que
pormenorizam e completam a regulamentação legal. Estes, se por um lado usam de
tolerância ligeiramente maior em matéria de graduação de riscos, com as necessárias
consequências em matéria de provisões e de requisitos de fundos próprios, pelo outro
exigem um rigor muito particular na observância das normas do que se convencionou
chamar CDD (customer due diligence) e KYC (know your customer).

ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO
Foi introduzida regulamentação dos fundos de investimento (mobiliários e
imobiliários) e dos fundos de pensões, deixando-se para legislação posterior os de
capital de risco e outros, atípicos, que a dinâmica dos mercados requeira e o Governo
autorize.
O processo de autorização, como acontece também com as IFI, está sujeito a prazos
curtos e à regra sem excepções do deferimento tácito, se bem que seja exigente quanto
à caracterização do fundo e dos riscos que oferecem aos subscritores.
As regras de composição de carteiras são mais estritas do que as que vigoram, por
exemplo, em Portugal, numa linha de prudência em relação a produtos financeiros sem
a menor tradição no País. É inevitável que se proceda, em função da experiência que se
for acumulando, à flexibilização do regime.
Foram previstos fundos abertos, fechados e mistos. E nos imobiliários abertos ou
mistos podem existir unidades preferenciais, ligadas por ónus indissolúvel a
determinados prédios, beneficiando de um regime que as volverá sem dúvida muito
apetecidas por quem queira tratar com confidencial discrição o seu património
imobiliário, dispondo dele como entender, inter vivos ou mortis causa.
Alguns podem ser geridos por Bancos, outros por Seguradoras, todos por sociedades
gestoras dedicadas e por Sociedades de Gestão Financeira.
Estão sujeitos à autorização e à supervisão do Banco de Cabo Verde. Não existem,
nesta fase em que começam a surgir os primeiros pedidos de autorização, precedentes,
Avenida Amilcar Cabral • C.P. 101, Praia, Cabo Verde • Tel (238) 260 71 80/81 • Fax (238) 261 44 47

4

BANCO DE CABO VERDE
doutrina ou jurisprudência do Banco central a seu respeito. É um processo em que o
Banco se mostra muito aberto ao diálogo e à interacção com os promotores, na busca
de soluções que respeitem a lei e, acima de tudo, os interesses do mercado, que se
pretende justo, equilibrado e dinâmico.

SOCIEDADES DE GESTÃO FINANCEIRA
Figura inteiramente inovadora, estas sociedades, que também se sujeitam à autorização
e à supervisão do Banco de Cabo Verde, estão habilitadas por lei para gerir
simultaneamente activos financeiros de qualquer espécie, sejam eles fundos de
investimento, de pensões, ou patrimónios individuais. Assentam na convicção, já
demonstrada em recentes directivas europeias, de que o saber requerido para gerir
activos é essencialmente o mesmo, com especialização, naturalmente, nas suas
diferentes espécies, mas nada obstando a que coexistam, apoiados no mesmo sistema
informático de “back office,” contabilidade e “reporting”, com assinaláveis economias
de escala e aumento de eficiência.
As exigências de capitais próprios em nada cedem às que são feitas às sociedades
gestoras dedicadas, pelo que facilmente se pode antever o surgimento de sociedades
deste tipo fortemente capitalizadas, com provável tendência para derivarem a sua
actividade para uma forma de “Merchant banking” que o mercado financeiro caboverdiano ainda não reclama, mas que o futuro não muito longínquo poderá justificar.

MERCADO DE CAPITAIS
Está em vias de revisão toda a legislação pertinente, a fim de permitir o re-arranque da
Bolsa de valores de Cabo Verde, estruturada e regulamentada de forma a ser havida
como “mercado regulamentado” em termos internacionais (mormente europeus) e
funcionando na modalidade “quote driven”, que tão eficaz se mostrou em mercados
com o NASDAQ. A exiguidade do mercado, se olhado na perspectiva de acções
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cotáveis, torna-se menos evidente quando se pensa em obrigações, quer do Tesouro,
quer privadas, e ainda nos fundos fechados, sejam mobiliários ou imobiliários.
É razoável encarar com algum optimismo a evolução deste mercado, nesta nova
conjuntura inovadora em matéria de instituições e produtos financeiros.

OPORTUNIDADES E DESAFIOS
Estes factos, sem embargo das necessárias sínteses e simplificações, são sobejamente
demonstrativos das oportunidades oferecidas por um mercado financeiro
escrupulosamente regulamentado em matéria de controlo da licitude dos capitais, mas
altamente atraente, quer do ponto de vista da fiscalidade, quer do leque operacional que
desdobra.
Os grupos empresariais em busca de sede apropriada para as suas holdings; os grupos
financeiros em demanda de condições competitivas para a gestão da sua clientela e dos
seus activos; os advogados, consultores, contabilistas e demais profissões que têm por
dever acautelar os interesses patrimoniais dos seus clientes encontram na jurisdição
cabo-verdiana um conjunto ímpar de condições de bom sucesso.
Os desafios que se põem são os de algum pioneirismo, se bem que os trilhos já tenham
sido abertos por 4 ou 5 bancos IFI autorizados e em funcionamento e uma sociedade de
gestão financeira autorizada e em princípio de actividade. Os meios de comunicação
são eficientes, mesmo que ainda caros. A geração de energia eléctrica na capital passou
a suportar, com cada vez mais raros percalços, o consumo intenso duma cidade em
plena explosão demográfica e onde o condicionamento do ar se tornou trivial. Persiste
ainda alguma teimosa burocracia, mas que não cria impedimentos sérios para além do
ocasional desconforto da insistência nas diligências e na inútil demonstração do óbvio.
Mesmo assim, existe um esforço consistente e bem sucedido, por exemplo no
Ministério da Justiça, para responder com prontidão e eficiência às exigências dos
tempos que correm, designadamente no plano registral.
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Acima de tudo, o funcionamento sem falhas de uma democracia representativa, a
segurança das ruas, a ausência de corrupção maligna, por um lado; por outro, a oferta
abundante de hotelaria, de habitação e de espaços para escritórios, a facilidade de
comunicações aéreas com o exterior, muito em breve multiplicada por 5 ilhas, são
elementos de muito peso a contrariar os vestígios ainda não completamente erradicados
duma sociedade tradicional e de escassos recursos, constrangida pelos hábitos antigos
duma administração colonial vetusta e formalista.
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