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Resumo 

 

O objectivo principal deste trabalho é procurar posicionar em termos de desenvolvimento e 

performance financeira o sector bancário cabo-verdiano, face ao sector bancário português, e 

deste modo também ao sistema financeiro mundial. A elaboração desta dissertação abrangeu os 

bancos de Cabo Verde e de Portugal, focando essencialmente o período compreendido entre 

2000 e 2008. O objectivo principal foi atingido através de concretização de objectivos parcelares, 

entre os quais utilizamos o modelo RBV (Resource Based View), fazendo um diagnóstico interno 

dos recursos do sector bancário cabo-verdiano e português, para medir o desempenho financeiro. 

Os resultados obtidos indicam que o sector bancário cabo-verdiano apesar de ter demonstrado 

uma grande tendência de evolução, mas tem um longo caminho pela frente para se transformar 

num centro competitivo semelhante a Portugal. Podemos dizer que está a dar passos certos, rumo 

às transformações que estão a surgir no sector bancário mundial. 

  



Análise Comparativa do Sector Bancário entre Cabo Verde e Portugal 
 

 
 

 

Abstract 

 

The main objective of this research is to procure position in terms of development and financial 

performance of the Cape-Verdean banking sector, in view of the Portuguese banking sector, and 

thus also the world financial system. This topic covered the banks of Cape Verde and Portugal, 

focusing essentially the period between 2000 and 2008. The main objective was achieved via 

substantiations partial objectives, among which used the model RBV (Resources Based View), 

making a diagnostic procedure of the resources of the Cape-Verdean and Portuguese banking 

sector, to measure the financial performance. The results obtained indicate that the Cape Verdean 

banking sector has shown great tendency of evolution but has a long way ahead to transform in a 

competitive way similar to Portugal. We can say that the certain steps towards transformations 

are emerging in the world banking sector. 
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Glossário 

 

APB...........................................................................................Associação Portuguesa dos Bancos 

BAI............................................................................................... .Banco Africano de Investimento 

BCA...................................................................................................Banco Comercial do Atlântico 

BCN ..................................................................................... ....Banco Cabo-verdiano de Negócios 

BCV...........................................................................................Banco Cabo-verdiano de Negócios 

BI..................................................................................................................  ...Banco Interatlântico 

BES..................................................................................................................Banco Espírito Santo 

BP.................................................................................................................... ....Banco de Portugal 

BPI..............................................................................................Banco Português de  Investimento 

CECV...........................................................................................Caixa Económico de Cabo Verde 

CGD..........................................................................................................Caixa Geral de Depósitos 

IMF/FMI .........................................International Monetary Fund/ Fundo Monetário Internacional 

INE..................................................................................................Instituto Nacional de Estatística 

PIB……………………...............…………………………………     ..........Produto Interno Bruto 

OCDE..........................................Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

RBV…………………………………………… ...............    ………Visão Baseados nos Recursos 

ROA................................................................................................. .....................Return On Assets 

ROE....................................................................................................... ...............Return On Equity 
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