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A "Zona do Franco- CFA" abrange, hoje em dia, quinze pafses distintos, 
divididos em tres areas, dispondo cada uma do seu Banco Central : 

a) A UEMOA (Uniao Econ6mica e Monetaria da Afica Ocidental), a qual 
compreende 8 Estados-Membros, a saber, o Benin, o Burkina Paso, a 
Guine-Bissau, a Costa do Marfim, o Mali, a Nigeria, o Senegal eo Togo, 
sendo de salientar que o Banco Central dos Estados da Africa Ocidental 
emite uma unica moeda ( o FCFA- franco da comunidade financeira afri
cana); 

b) A CEMAC ( Comun idade Econ6mica e Monetaria da Africa Central), a 
qual compreende 6 Estados-Membros, a saber, os Camar6es, a Republica 
Centro-Africana, o Chade, o Congo-Brazavile, a Guine Equatorial eo 
Gabao, registando-se que o Banco Central dos Estados da Africa Central 
(BEAC) emite o FCFA - franco de cooperac;ao financeira da Africa 
Central; 

c) As Ilhas Comores, em que o respectivo Banco Central emite o "franco 
comoriano". 

0 Acordo CFA da Fran<;a com cada urn a das tres zonas baseia-se, essen
cialmente, no seguinte conjunto de princfpios: 

1 Q Em cada uma das sobreditas zonas e estabelecida uma paridade fixa-
100 CFA para 1 FRF. e 75 FC ("franco comoriano") para 1 FRF. A 
paridade so pode ser alterada por comum acordo entre os Estados africa
nos em causa (eo BC da zona) e a Republica da Fran<;a. 
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22 A convertibilidade e garantida pelo Tesouro frances, i.e. a convertibilidade 
entre o FCFA ou FC e o FRF. e assegurada pelo Tesouro frances junto 
dos tres bancos centrais. 

32 As reservas externas oficiais sao geridas a nfvel central, uma vez que os 
bancos centrais da UEMOA e da CEMAC sao obrigados a transferir a 
maior parte das suas reservas (pelo menos 65%) para as respectivas "con
tas de operac;6es", junto do Tesouro frances. Sempre que as reservas de 
urn dos pafses em causa forem insuficientes para cobrir os compromissos 
exteriores, a sobredita conta passa a apresentar urn saldo negativo, o qual 
e coberto pelo Tesouro frances. Os saldos negativos dao Iugar ao paga
mento de umjuro ao Tesouro frances, enquanto que os positivos permitem 
a obtenc;ao de uma remunerac;ao. 

42 Existe liberdade de movimentos de capitais entre a Franc;a e as 
supramencionadas "zonas monetarias", estando toda a legisla<_;ao mone
taria harmonizada. 

52 Como contrapartida da garantia de convertibilidade dada pela Franc;a, 
esta exerce influencia na definic;ao da polftica monetaria dos sobreditos 
Estados africanos, designadamente atraves de uma representa<_;ao nos 
bancos centrais e do acompanhamento da aplicac;ao dos modelos de es
tabilizac;ao conjunturais ( e dos programas de ajustamento) que se mostra
rem convenientes. 

A soluc;ao encontrada- em termos de convertfbilidade de uma moeda afri
cana numa moeda estavel como o franco frances (pre-condic;ao indispensavel ao 
ulterior "rompimento" do que Prebish designava de "cfrculo vicioso da pobreza", 
atraves do recurso a poupanc;a ex6gena, que o mesmo e dizer ao investimento 
al6geno)- nao deixa, todavia, de se apresentar artificial. 

Em vez de, previamente, se ter aliviado a dfvida externa de economias sub
desenvolvidas, definido polfticas de desenvolvimento consistentes (articuladas com 
Programas coerentes de Ajustamento Estrutural e, por isso mesmo, com a canali
zac;ao de fundos para investimento em "infraestruturas de enquadramento"), libe
ralizado o comercio na futura area de integrac;ao e criado condic;6es para a emer
gencia de urn mercado end6geno em expansao, comec;ou-se por assegurar artifici-
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almente a convertibilidade da moeda, atraves de um mecanismo que preve a pos
sibilidade de "intetven<;ao" do Tesouro frances. 

Em vez de se enveredar pel a metodologia convenci onal- de que nos fa lam 
diversos autores, como Bela Balassa -,de acordo com a qual a integrac;ao passa, 
em primeiro lugar, pela liberalizac;ao das trocas comerciais e por uma Pauta Adu
aneira Comum, numa segunda fase pel a liberaliza<;ao dos movimentos dos facto
res produtivos e por politicas comuns sectoriais e s6 mais tarde por uma Uniao 
Econ6mica e Monetaria, iniciou-se o processo integracionista pelo fim, queiman
do-se eta pas e pressupondo-se ser essa a melhor forma de se assegurar nao ape
nas o "big-push" (na acep<;ao de Ranis e Fei), como tam bern a indispensavel trans
ferencia de mao-de-obra do sector tradicional para o sector moderno emergente, 
por forma a atingir-se o "shortage point" e, porventura, posteriormente, o cresci
mento sustentado. 

E seria esta a forma de, pela via do recurso ao investimento al6geno
incentivado pela via da convertibiliclade assegurada artificial mente-, se conseguir 
superar o subdesenvolvimento. 

A metodologia subjacente a "Zona do Franco- CFA" suscita, desde logo, 
duas questoes: uma primeira, jurfclico-fonnal, que se prende com a sua compatibi
lidade como normativo comunitario; uma segunda, de natureza econ6mica, que 
consiste na sua insuficiencia para assegurar, de "per si", uma gestao eficiente dos 
recursos disponfveis e a superagao da situagao de partida, i.e., do subdesenvolvi
mento. 

DA COMPATIBILIDADE COM 0 NORivJATIVO COMUNITARIO 

Sea convertibilidade do Franco- CFA fosse "suportada" pelo Banco Cen
tral frances ou se o FCFA tivesse curso legal em Franga e a emissao de moeda 
nos pafses da referida "Zona do Franco-CFA" nao conhecesse qualquer tipo de 
controle supra-nacional (o que, como e sabido, nao acontece), entao estarfamos 
confrontados com uma incompatibilidade como proprio Tratado de Maastricht. 

Agora, sea convertibilidade for suportada peJo Tesouro ja a conclusao sera, 
necessariamente, distinta. 
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E verdade que, nos termos do artQ 3-A do tratado (1), "a acc,;ao dos Estados 
Membros e da Comunidade implica .... a adopc,;ao de uma polftica econ6mica ba
seada na estreita coordenac,;ao das polfticas econ6micas dos Estados-Membros", 
estabelecendo, ainda, o nQ2 do mesmo artQ que" ...... essa acc,;ao implica a fixac,;ao 
irrevogavel das taxas de cambia, conducente a criac,;ao de uma moeda unica e a 
defini'5ao e condu'5ao de uma polftica monetaria e de uma polftica fiscal unicas .... " 

Em nenhuma passagem do sobredito artigo se afirma que os Estados-Mem
bros nao tern, de "per si", competencia para celebrar Acordos Monetarios e 
Cambiais (ACM's) com pafses terceiros (ap6s Janeiro de 99), subentenden
do-se, natural mente, que os mesmos nao poderao por em causa os criterios de 
convergencia eo princfpio da nao interven'5ao dos respectivos bancos centrais. 

Quanta aos artQs 105 e 109 do Tratado e a sua compatibiliza'5ao com Acor
dos Monetarios e Cambiais (ACM's) fora da U.E., convem, desde ja, salientar o 
seguinte: 

Nos termos do nQ2 do artQ 105, "as atribui'56es fundamentais cometidas ao 
Sistema Europeu de Bancos Centrais- SEBC- sao: 

- a defini'5ao e execu'5ao da polftica monetaria da Comunidade; 
-a realiza'5ao de operac,;6es cambiais compatfveis como disposto no artQ 109Q; 
-a deten'5ao e a gestao de reservas cambiais oficiais dos Estados-Membros; 
-a promo'5ao do born funcionamento dos sistemas de pagamentos." 

0 nQ 3 do mesmo artQ estipula que "o terceiro travessao do nQ2 (i.e., a deten
'5ao e gestao de reservas cambiais oficiais dos Estados-Membros) nao obsta a 
deten'5ao e gestao pelos Governos dos Estados Membros de saldos de Tesouraria 
em divisas". 

Assim, nenhuma das disposi'56es do art2 105Q profbe a celebra'5ao de ACM's 
entre Estados-Membros e pafses terceiros, no pressuposto de que se enverede 
por uma via de nao interven'5ao dos respectivos bancos centrais, mas tao somente 
dos respectivos Tesouros. 

Esta, todavia, implfcita a ideia, no texto do articulado, de que deva haver uma 
consulta previa ao BCE, o que, alias, se afigura, perfeitamente, compreensfvel. 
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Por outro I ado, o artn 10sn estabelece que "o BCE tern o direito exclusive de 
autorizar a emissao de notas de banco na Comunidade ...... e que os Estados
Membros podem emitir moedas metalicas, sem prejufzo da aprovagao pelo BCE 
do volume da respectiva emissao ... " 

Este art0 s6 seria aplicavel a urn AMC se o mesmo estabelecesse que a 
moeda do pals terceiro passaria a ter curso legal na Comunidade, o que, manifes
tamente, nao COITesponde ao caso em apreciagao. 

Por outro !ado, importa reconhecer que, nos termos do mesmo artQ 105Q do 
Tratado, "competira ao Conselho celebrar, se for caso disso e sob recomendac;ao 
da Comissao ou do BCE, acordos formais relatives a urn sistema de taxas de 
cambia do euro em rela~ao as moedas nao comunitarias (§ 1 Q) ou, na ausencia dos 
mesmos, formular orientagoes gerais para uma polftica de taxas de cambia em 
relagao a essas moedas (§ 211)''. 

Eo§ 3n do mesmo artn estabelece que "sempre que a Comunidade tiver que 
negociar acordos relatives a quest6es monetarias ou ao regime cambial com urn ou 
mais Est ados ou organiza<;oes internacionais competira ao Consel ho decidir sobre os 
mecanismos para a negociagao e para a celebragao dos respectivos Acordos .... " 

Final mente e ainda de acordo como§ 5° do referido artn, estabelece-se que 
"os Estados-Membros podem negociar nas instancias internacionais e celebrar 
acordos internacionais, desde que sem prejufzo da competencia comunitaria e dos 
acordos relatives a UEM." 

Muitos especialistas pretendem inferir deste con junto de disposig6es que, 
desde 1 de Janeiro de 99, a celebragao de acordos de natureza monetaria ou 
cambial par parte de qualquer Estado-Membro passa a ser da competencia exclu
siva da Comunidade. 

Tal nao corresponde a verdade. 

De facto, se e verdade que, nos termos do § 1 Q do artn 109°, " ... o Conselho 
...... pode celebrar acordos forma is relativos a urn sistema de taxas de cambia" da 
moeda comunitaria "em rela<;ao as moedas nao comunitarias", tambem nao e me nos 
verdade que em nenhuma disposigao se estabelece que o Conselho tern essa com-
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petencia exclusiva, sendo, ainda, certo que o § 3Q sea plica a Acordos a negociar 
com a Comunidade e nao com qualquer urn dos Estados-Membros, considerado 
isoladamente. 

Quanta muito, poder-se-a interpretar o § 3Q no sentido de que nenhum 
Estado-Membro deveni celebrar AMC's que ponham em causa a UEM, o que, 
alias, tambem resulta do§ SQ. 

Mas, nao se afigura correcto inferir-se dos textos em causa nao ser, de 
todo em todo, possfvel a urn Estado-Membro celebrar urn AMC com urn pafs 
terceiro, mesmo depois de Janeiro de 99. 

Do que se disse resulta a conclusao de que os supra-citados artigos nao sao 
aplicaveis a "Zona do Franco CFA", nem tao pouco a outros ACM's como o 
celebrado entre Portugal e Cabo Verde. 

0 artQ 104Q do Tratado, relativo a detices or($amentais excessivos, esse sim, 
e aplicavel, o que significa s6 existir incompatibilidade entre urn ACMe a op($ao 
pel a UEM quando tal implique urn esfor($0 tao significative por parte do Tesouro 
do Estado-Membro que os objectivos concernentes ao racio detice do Sector 
Publico Administrativo/PIB e/ou ao racio Dfvida Publica/PIE venham a ser postos 
em causa. 

Nao e esse o caso - ou, pelo menos, nao tern sido, ate ao presente - da 
"Zona do Franco CFA" e do envolvimento do Tesouro frances na estrategia de 
suporte da estabilidade cambial do FCFA. 

A INSUFICIENCIA DA "ZONA DO FCFA" E 0 
"COMPREHENSIVE DEVELOPMENT FRAMEWORK" 

Os resultados obtidos na "Zona do FCFA" estao Ionge de se apresentarem 
positivos. 

Em nenhum dos pafses em causa se atingiu urn desenvolvimento sustentado 
ou, sequer, o "shortage point" (na perspectiva de Ranis de Fei), com cria<$aO de urn 
sector moderno, competitive a escala internacional. 
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A ineficiencia, a corrup~ao, o desrespeito pelos Direitos do Homem, o ele
vado nfvel de desemprego, os baixos indices de produtividade e a manuten~ao dos 
desequilfbrios estruturais e de grandes assimetrias s6cio-econ6micas constituem 
indicadores claros de que a "Zona do FCFA" nao foi bern sucedida. 

Na linha das posi~6es mais recentemente assumidas pelo Banco Mundial, a 
unica forma de se conseguir romper como "cfrculo vicioso da pobreza" consiste 
na implementa~ao do que se convencionou designar de "Comprehensive 
Development Framework"- CD F. 

0 "CDF" implica a actua~ao simultanea a varios nfveis, de acordo com urn a 
concepc;ao global e globalizante de polftica de cooperac;ao. 

Assim, o "CDF' envolve actuac;6es cor~ugadas aos seguintes nfveis diferenciados: 

1 !l- o do alfvio da dfvida externa da economia objecto de urn "CDF", com a 
eventual criac;ao de urn "Trust Fund" destinado a assegurar o pagamento 
a desconto do remanescente da referida dfvida (ap6s a sua reduc;ao dras
tica, atraves do perdao parcial e da renegociac;iio dos prazos de amortiza
c;ao ); 

2n - o da definic;ao de uma estrategia de desenvolvimento (Programa de 
Ajustamento Estrutural), com a garantia de canalizac;ao de fundos estru
turais para sectores nodais da economia, criando-se condic;6es 
propiciadoras de urn ulterior desenvolvimento sustentado; 

3n- o da adop~ao de polfticas macroecon6micas consistentes, com a defini
c;ao de objectives de convergencia e a criac;ao de mecanismos de acom
panhamento, procurando-se criar condic;oes para a eliminac;ao gradual do 
defice do SPA, a reduc;ao do racio Dfvida Publica/PIE, a desinflac;ao da 
economia, a redu~ao das taxas de juros e a estabilidade cambial (pressu
posto de uma ulterior convertibilidade da moeda); 

4!!- o das reformas institucionais, assegurando-se, nomeadamente, a exis
tencia de urn sistema polftico democratico, de urn poder judicial indepen
dente e forte e de uma Administrac;ao Publica eficaz. 

E ou se actua conjugadamente a estes quatro nfveis e exisLe uma efectiva 
possibilidade de exito ou, en tao, sese esquece, pelo menos, urn destes "nfveis de 
interven~ao" todo o esfor~o desenvolvimentista estan\ votado ao insucesso .... . 
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Ora, e do conhecimento geral que, para a generalidade das economias que 
integram a "Zona do FCFA", nao se procedeu, previamente, a urn alfvio da dfvida 
externa significative, que permitisse reduzir o servi<_;o da dfvida a montantes 
comportaveis. 

Como, tambem, nao foram implementados Programas de Ajustamento Es
truturais consistentes, em articula<_;ao como Banco Mundial e garantindo o ade
quado aproveitamento de fundos destinados a investimento produtivo. 

Como, ainda, nem sempre se procedeu a urn efectivo acompanhamento das 
polfticas macroecon6micas, em sintonia como FMI. 

Como, finalmente, nao se realizaram as indispensaveis reform as estruturais, 
nem tao pouco se criaram as necessarias estruturas de participa<_;ao e de controle 
democratico que permitissem evitar as situa<_;6es de abuso de poder, de corrup<_;ao, 
de total incompetencia e de nepotismo que estiveram, por sua vez, na origem, em 
muitos casos, de multiplas confronta<_;6es, de guerras fratricidas, enfim, de uma 
violencia que nao conheceu limites ..... 

Daf que se tomasse necessaria enveredar por uma nova metodologia, de acordo 
com uma concep<_;ao global e globalizante de polftica de coopera<_;ao, actuando-se, 
simultaneamente, a varios nfveis- na linha do "CDF"- e procurando-se caminhar 
no sentido do desenvolvimento, da estabilidade macroecon6mica e da convertibili
dade da moeda atraves da utiliza<_;ao de "mecanismos indirectos", i.e., atraves de 
polfticas que, de alguma forma, possam influenciar, por via indirecta, o com porta
men to dos agentes econ6micos, em vez de se recorrer a solu<;6es artificiais. 

Foi uma metodologia desse tipo que esteve subjacente as negocia<_;6es 
conducentes a celebra<_;ao do Acordo de Coopera<_;ao Cambial - ACC entre a 
Republica Portuguesa e Republica de Cabo Verde. 

A EXPERIENCIA CABOVERDEANA 

A experiencia caboverdeana apresenta caracterfsticas muito diferentes da 
correspondente a "Zona do FCFA": 

Em primeiro Iugar e con forme se referiu anteriormente, privilegiou-se a adop-
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~ao de mecanismos indirectos e nao de mecanismos artificiais, tendo em vista a 
gradual criac:;ao de condic:;6es propiciadoras da convertibilidade do escudo 
caboverdeano. 

Em segundo lugar, deu-se prioridade a reduc;ao da divida publica, atraves da 
criac:;ao de urn "Trust Fund", condic:;ao necessaria a uma significativa dirninuh:;ao das 
despesas orc:;amentais e, por conseguinte, do racio defice do SPAJPIB, bern como a 
implementac:;ao de polfticas de estabiliza~ao macroecon6mica conducentes ao gra
dual respeito de criterios de convergencia nominal semelhantes aos definidos ao 
nfvel da Uniao Econ6mica e Monetaria (UEM), no quadro da Uniao Europeia (U.E.). 

Em terceiro Iugar, considerou-se da maior importancia a definic:;ao e 
concretizac;ao de urn Programa de Ajustamento Estrutural, em sintonia como Ban
co Mundial , procurando-se assegurar a canalizac:;ao de apoios financeiros destinados 
a forma~ao e qualificac;ao de mao-de-obra (em articulac;ao com novas polfticas de 
moderniza<;ao das estmturas existentes no sector educacional), a expansao e melhoria 
das infraestruturas de transportes, a transformac;ao qualitativa das infraestruturas de 
saude, bern como nos domfnios habitacional e das telecomunicac:;oes. 

Os apoios poderiam ser dos mais diversos tipos, desde a simples doac;ao, a 
concessao de emprestimos em condic;6es de concessionalidade, passando pelo mero 
financiamento da bonificac:;ao dos juros e/ou pel a emissao de seguros de cauc;ao pel a 
Cosec ( cobrindo o risco da concessao de credito por parte de cons6rcios banca.rios ). 

Em quarto Iugar e no quadro do acompanhamento das polfticas de estabili
zac_;ao macroecon6mica e do Programa de Ajustamento Estrutural, nao foram es
quecidos os aspectos atinentes as reformas institucionais e ao processo de 
privatizac_;6es, sem, todavia, se ter posto em causa o princfpio do integral respeito 
pel a soberania nacional. 

0 "processo caboverdeano" desencadeou-se em 25 de Julho de 1997, 
aquando da assinatura de urn Protocolo de Intengao, em Lisboa, pelos Ministros 
das Finangas de Portugal e da Coordenagao Econ6mica de Caboverde. 

Nos termos desse Protocolo, foi criado urn Grupe de Trabalho como objec
tive de analisar as condic_;6es em que se tornaria possfvel caminhar no sentido da 
convertibilidade do escudo caboverdeano. 
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Na sequencia de multiplas reuni6es do sobredito Grupo de Trabalho, viria a 
ser celebrado, em 13 de Margo de 98, urn Acordo de Cooperac;ao Cambial- ACC 
-(bern como urn con junto de protocolos, relativos a criac;ao da Comissao do Acor
do de Cooperagao Cambial- COMACC, a criagao da Unidade de Acompanha
mento Macroecon6mico - UAM e a Facilidade de Credito - FC associada ao 
ACC), o qual passaria a constituir a base de referenda de urn a nova concepgao de 
polftica de cooperagao. 

A 3 de Julho de 1998, o ACC entraria, plenamente, em vigor, tendo, nessa 
oportunidade, sido realizada a primeira reuniao da COMACC e celebrado o Con
trato Relativo a Facilidade de Credito associada ao ACC. 

Nos termos do ACC (artQs.1 Q' 2Q e 4Q), os governos portuguese caboverdeano 
pretendem criar as condig6es propiciadoras de urn a efectiva estabilidade do escu
do caboverdeano (por forma a ser possfvel assegurar, a prazo, a sua 
convertibilidade), atraves de urn "peg" unilateral ao escudo portugues, assumindo 
o Governo da Republica de Cabo Verde o compromisso de implementar polfticas 
adequadas de estabilizagao macroecon6mica, tendo por base os criterios de con
vergencia de Maastricht ( artQ 4Q do ACC). 

Paralelamente e no intuito de se assegurar o acompanhamento da 
implementagao das polfticas de estabilizac;ao macroecon6mica, a COMACC, nos 
termos do seu regulamento interno, passou a reunir trimestralmente, analisando os 
Relat6rios elaborados pela UAM e fazendo o ponto da situagao- em termos de 
cumprimento e de resultados obtidos- do ACC. 

A actuagao da COMACC, bern como ada propria UAM, deveria ser, per
manentemente, articulada com os organismos internacionais envolvidos na con
cessao de apoios ao desenvolvimento caboverdeano, com destaque para o FMI e 
o Banco Mundial, devendo, por sua vez, a COMACC apresentar Relat6rios Anu
ais aos Ministros da Tutela, a saber, os Ministros das Finangas e dos Neg6cios 
Estrangeiros, no que se refere a Parte Portuguesa, e os Ministros da Coordenac;ao 
Econ6mica (hoje em dia, Ministro das Finangas) e dos Neg6cios Estrangeiros, no 
atinente a Parte Caboverdeana. 

Por outro !ado, a UAM foi criada como objectivo de passar a existir -em 
apoio a actividade da COMACC- urn 6rgao tecnico de acompanhamento quase 
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permanente da evoluc;ao da situac;ao macroeconomica caboverdeana, elaborando, 
como se disse, Relat6rios trimestrais, sendo cetio que, tanto ao nfvel da COMACC 
como ao nfvel da sobredita DAM, se optou por comiss6es paritarias e com urn 
numero limitado de elementos, por forma a se conseguir obter urn grau elevado de 
eficacia, quer na analise aprofundada das quest6es, quer em materia de tempo de 
reposta. 

Finalmente, a Facilidade de Credito concedida (associada ao ACM), num 
montante que poderia atingir, no maximo, o correspondente a nove milhoes de 
cantos, destin a va-se, tao somente, a assegurar a cobertura das necessidades de 
financiamento, a curto prazo, da economia caboverdeana, fazendo face a proble
mas pontuais de desequilfbrio ao nfvel da Balanc;a Basica de Pagamentos e da 
Balanc;a de Operac;6es Nao Monetarias, evitando-se que as reservas liquidas cam
biais descessem abaixo de urn limiar mfnimo (pondo em causa a garantia de 
convertibilidade da moeda do mutudrio), o que afectaria, seguramente, a 
credibilidade das polfticas de estabilizac;ao macroecon6mica e a estabilidade do 
escudo caboverdeano. 

Previu-se mesmo urn mecanismo de apoio automatico, em bora limitado pelo 
facto de cada urn a das "Tranches" susceptfveis de desbloqueamento imediato nao 
poder ultrapassar o montante maximo de urn milhao de contos, nao sendo adm issfveis 
libertac;6es ulteriores se, entretanlo, cerlas formalidades nao tivessem sido, devi
damente, satisfeitas. 

Assim enos termos do nQ5 do artigo 7° do Contrato de Facilidade de Credito 
"ap6s cada utilizac;ao o mutuario enviara ao mutuante c6pias dos documentos 
comprovativos da sua transferencia para pagamento aos respectivos beneficiaries 
fin a is, especificando, nomeadamente, o valor de cada pagamento e a sua natureza, 
nos termos do paragrafo 1.2.", o qual estipula que "a facilidade de credito pode ser 
utilizada para o financiamento da importac;ao de bens e servic;os ou para a liquida
c;ao do setvic;o da dfvida externa, funcionando assim como garantia complementar 
de convertibilidade de moeda do mutuario .... " 

Por outro I ado enos termos do n°1 do artQ 5Q do sobredito Contrato, o credito 
posto a disposic;ao do mutmlrio devera "encontrar-se integralmente amortizado no 
dia 31 de Dezembro de cada ano, com renova<_;;ao no primeiro dia uti! do ano civil 
imediato, ate ao termo da vigencia do A.C.C.". 
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S6 "em situaC5ao excepcional, devidamente justificada pelo mutuario ate dez 
dias uteis antes de 31 de Dezembro, este podera solicitar ao mutuante o adiamento 
para 31 de Janeiro seguinte do prazo limite para o reembolso de ate 20% do mon
tante em dfvida a data, atraso esse que se vira a repercutir na data da renovaC5ao 
do credito no ano civil imediato" (vide nQ2 do artQ SQ). 

Em caso de incumprimento das clausulas que regulam a utilizaC5ao da Faci
lidade de Credito, a COMACC pode, nos termos do artQ 3Q do Protocolo para o 
estabelecimento da propria COMACC, prop6r a suspensao do acesso a sobredita 
facilidade, sendo, ainda, de salientar que, de acordo como nQ1 do artQ 8Q, o mutuante 
"reserva-se o direito de suspender a facilidade de credito em caso de duvida fun
damentada quanto ao born cumprimento das obrigaC56es contrafdas ... , ficando, desde 
ja, acordado entre as Partes que, nesse caso, devera ser convocada uma reuniao 
excepcional da COMACC para a analise das medidas a adoptar, a qual ocorrera 
sempre no prazo maximo de 15 dias, contados a partir da data de suspensao". 

Mas, para o sucesso do ACC e, tam bern, importante o apoio ao desenvolvimen
to estrutural da economia caboverdeana, o que implica a realizaC5ao pontual de doa
C56es, como a resultante do Acordo celebrado a 22 de MarC5o de 99, ou, ainda, como a 
efectivada em 23 de Abril do mesmo ano e concernente ao apoio a bonificaC5ao de 
taxas de juro de emprestimos a contrair por Cabo Verde junto de instituiC56es bancarias 
portuguesas, "destinadas ao financiamento da construC5ao de infraestruturas de trans
partes, de saude, de urn parque industrial e das instalaC56es da Fe ira Internacional". 

Foi a preocupaC5ao com a necessidade de complementar a reduC5ao da dfvi
da publica caboverdeana, o ACC e as reformas institucionais com o apoio ao 
desenvolvimento estrutural que conduziu a celebraC5ao de urn protocolo, em 22 de 
Setembro de 1999, entre o Ministro das Finan<;:as portuguese o Vice-Primeiro 
Ministro Caboverdeano no sentido de se criar urn Grupo de Trabalho que, ate final 
do ano em causa, elaborasse urn Relat6rio sobre a estrategia de desenvolvimento 
a prazo da economia caboverdeana, abarcando os sectores tidos como estrategi
cos e as necessidades de apoio financeiro que deveriam ser, devidamente, satisfei
tas, sempre numa perspectiva de criaC5ao das condi<;:6es propiciadoras a urn ulteri
or crescimento sustentado das estruturas produtivas internas. 
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DA COOPERA<;Ao TRUNCADA A COOPERA<;Ao GLOBAL 

Para alguns, o ACC jamais deveria ter sido celebrado. 

Mais, a polftica de coopera~ao com pafses com graus de desenvolvimento 
muito distintos da generalidade dos Estados Membros da U.E. deveria confinar-se 
ao que se convencionou designar de "ajuda desinteressada", atraves, fundamen
talmente, dos organism as de cooperagao multilateral. 

Procurar-se-fa difundir a linguae a cultura do pals doador, assegurar algu
ma ajuda de emergencia (destinada a fazer face a situa~oes de carencia alimentar 
ou de miseria extrema, por exemplo ), mas nunca pensar num maior envolvimento 
financeiro, conducente a implementac;ao do que desigmimos de polftica de "coope
rac;ao global e globalizante". 

Para outros, a polftica de coopera~ao deveria, tao somente, satisfazer ob
jectives conjunturalistas, indo-se ao encontro de soluc;oes artificiais que, de qual
quer forma, satisfariam as interesses de curto prazo da classe polftica dominante 
do pafs ou dos pafses destinatarios, permitindo influencia-los politicamente. 

Nenhuma destas perspectivas satisfaz, verdadeiramente, os objectives de 
Iongo prazo de "rom pimento do circulo vicioso da pobreza", de crescimento sus
tentado das economias beneficiarias das a judas, enfim, de verdadeiro desenvolvi
mento de estruturas produtivas outrora atrasadas e de melhoria de qualidade de 
vida de populac;oes que eram tidas como ''condenadas" a confundir a "felicidade" 
com o "limiar da sobrevivencia". 

A unica alternativa ao subdesenvolvimento passa, inexoravelmente, pelo 
CDF, i.e., por urn a polftica global e globalizante de cooperac;ao. 

E tal significa que e preferfvel enveredar par urn maior esforc;o financeiro 
na ajuda ao desenvolvimento do que ficar pelo meio-termo, apostando-se, simulta
neamente, em formas de controle da gestao de recursos do pals ou dos pafses 
beneficiarios e de acompanhamento das polfticas implementadas, as quais, por 
muito que venham a ser consideradas formas de ingerencia na soberania nacional, 
sao urn a inevitabilidade do fen6meno da globaliza<_;ao e da internacionaliza<_;ao das 
economias. 
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ANEXOS 

ACORDO DE COOPERA<;AO CAMBIAL 
entre a Republica Portuguesa e a Republica de Cabo Verde 

A Republica Portuguesa e a Republica de Cabo Verde para os devidos 
efeitos representados, respectivamente, por Sua Excelencia o Ministro das Finan
c;as de Portugal, Professor Doutor Antonio Sousa Franco, e por Sua Excelencia o 
Ministro da Coordenac;ao Economica de Cabo Verde, Dr. Antonio Gualberto do 
Rosario, adiante designadas por Partes: 

Reconhecendo os lac;os historicos de amizade e cooperac;ao entre os seus 
dais povos, bern alicerc;ados no patrimonio comum aos pafses lus6fonos; 
Regozijando-se como balanc;o exemplar das relac;oes luso-cabo-verdeanas em 
diversos domfnios, entre os quais a cooperac;ao economico-financeira; 

Desejando aprofundar os lac;os economicos bilaterais, nomeadamente atra
ves da criac;ao de condic;oes para o incremento dos fluxos comerciais e de inves
timento; 

Considerando que Cabo Verde se encontra empenhado num processo de 
reformas profundas, tendentes ao ajustamento, a abertura e a modernizac;ao da 
sua economia; 

Sustentando que a estabilidade cambial entre as moedas dos dais pafses 
contribuiria de forma significativa para a aproximac;ao mutua e o sucesso das 
reformas em Cabo Verde, 

Decidem estabelecer o seguinte Acordo: 

Artigo 1 o 

A moeda nacional da Parte Cabo-verdeana passa a estar ligada a moeda 
nacional da Parte Portuguesa por uma relac;ao de pari dade fixa. 
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Artigo r 

A Parte Portuguesa garante a convertabilidade da moeda nacional da Parte 
Cabo-verdeana nos termos dos artigos seguintes: 

Artigo 3° 

A Parte Portuguesa coloca a disposic;ao da Parte Cabo-verdeana uma faci
lidade de credito para reforc;o das suas reservas cambiais. 

Artigo 4° 

A Parte Cabo-verdeana adoptan1 como criterios de referenda os dos Esta
dos Membros da Uniao Europeia, comprometendo-se, por conseguinte, a 
implementar medidas de polftica econ6mica compatfveis com a salvaguarda da 
paridade cambial entre as moedas nacionais das duas Partes e com a criac;ao de 
condic;6es propiciadoras a uma gestao rigorosa da facilidade de credito referida no 
artigo 32 • 

Artigo 5° 

Para assegurar a definic;ao e revisao das condic;6es necessarias ao born 
cumprimento das obrigac;6es estipuladas neste Acordo, bern como para proceder 
a sua gestao enquanto vigente, e criada uma Comissao do Acordo de Cooperac;ao 
Cambial, integrada por representantes dos Governos de ambas as Partes, a qual 
devera estar no exercfcio efectivo das suas fungoes no prazo maximo de tres 
meses a contar da presente data. 

Artigo 6° 

0 presente Acordo e valido por urn perfodo inicial de quatro anos, automa
ticamente renovavel por perfodos de identica duragao, seas Partes nao manifesta
ram desejo expresso em contrario com a antecedencia mfnima de seis meses em 
relagao ao termo do perfodo inicial ou de qualquer das prorrogag6es. 
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Artigo 7° 

Qualquer das Partes podeni denunciar o presente Acordo, devendo para 
tanto fazer urn pre-aviso por escrito a outra Parte, com uma antecedencia mfnima 
de seis meses da data a partir da qual pretende que se produza a cessac;ao dos 
efeitos. 

Protocolo para a estabelecimento da comissao do acordo de coopera~ao 
entre a Republica Portuguesa e a Republica de Cabo Verde 

Dando sequencia as disposic;6es previstas no Acordo de Cooperac;ao Cam
bial entre a Republica Portuguesa e a Republica de Cabo Verde, as Partes acor
dam entre si o seguinte: 

Artigo 1° 

A Comissao do Acordo de Cooperac;ao Cambial, adiante designada por 
COMACC, sera constitufda por representantes doMinisterio dos Neg6cios Estran
geiros, do Ministerio das Financ;as e do Banco de Portugal, pela parte portuguesa, 
e por representantes do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, do Ministerio da 
Coordenac;ao Econ6mica e do Banco de Cabo Verde, pel a parte Cabo-verdeana. 

Artigo 2° 

Cabe a COMACC definir e rever as condic;oes necessarias ao cum prim en
to das obrigac;6es estipuladas no Acordo de Cooperac;ao Cambial, nomeadamen
te, supervisionando as operac;6es financeiras associadas ao seu normal funciona
mento e acompanhando a execuc;ao das medidas de polftica econ6mica relaciona
das com a condicionalidade nele prevista. 

Artigo 3° 

A COMACC pode propor a suspensao do acesso a facilidade de credito 
associada ao Acordo de Cooperac;ao Cambial sempre que se verifique o 
incumprimento das clausulas que regulamentam a sua utilizac;ao. 
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Artigo 4° 

Aquando da sua prime ira reuniao, a COMACC devera: 
* estabelecer o seu regulamento interno, designadamente a periodicidade e 

o local das respectivas reuni6es, bern como a delegac;ao de competencias; 
* aprovar a constituic;ao e os estatutos da Unidade de Acompanhamento 

Macro-econ6mico; 
* ac01·dar os termos do contra to da facilidade de credito associ ado ao Acor

do de Coopera<_;ao Cambial, para posterior aprovac;ao; 
* analisar a situa<_;ao macro-econ6mica de Cabo Verde, nomeadamente em 

func;ao dos objectivos estipulados no contexto do respective programa; 
* estabelecer a data de entrada em vigor do Acordo de Coopera<_;ao Cam

bial, fixando oficialmente a pari dade entre o Escudo Portuguese o Escudo 
Cabo-verdeano. 

Artigo so 

A COMACC apresentara ao Ministro das Finan<_;as de Portugal e ao Minis
tro da Coordena<_;ao Econ6mica de Cabo Verde, ate 31 de Marc;o de cad a ano, urn 
relat6rio de execuc;ao do Acordo de Coopera<_;:ao Cambial. 

ESTATUTOS DA UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO 
macro-econ6mico do acot·do de coopera~ao cambial entre a Republica 

de Cabo Verde e a Republica Portuguesa 

Artigo 1° 
Natureza e composi~ao 

1. A unidade de Acompanhamento Macro-econ6mico (UAM), foi criada 
pela Comissao do Acordo de Cooperac;ao Cambial, na reuniiio de 

2. A UAM e constitufda por 4 tecnicos, sendo dois em representac;ao da 
parte portuguesa, dos quais um design ado pelo Ministerio das Financ;as e outro 
pelo Banco de Portugal, e dois em representac;ao da parte Cabo-verdeana, dois 
quais urn design ado pelo Ministerio da Coordena<_;ao Econ6mica e outro pelo Ban
co de Cabo Verde. 
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3. A UAM durara enquanto vigorar a Acordo de Cooperac;ao Cambial. 

Artigo 2° 
Atribui~oes 

Cabe a UAM acompanhar o funcionamento do Acordo de Cooperac;ao 
Cambial, verificar o cumprimento da condicionalidade constantes do artigo 4° do 
Acordo de Cooperac;ao Cambial e desempenhar outras func;6es que !he sejam 
superiormente determinadas, nomeadamente: 

a) acompanhar a execuc;ao das medidas de polftica econ6mica e verificar o 
cumprimento das metas e objectivos fixados no Programa Macro-econ6-
mico, alertando sobre a ocorrencia de eventuais desvios e sugerindo me
didas correctivas; 

b) verificar o cumprimento das regras cambiais estabelecidas; 
c) colaborar com as autoridades da RCV na identificac;ao e acompanha

mento das operac;6es da balanc;a de pagamentos e da divida publica da 
RCV. 

Artigo 3° 
Funcionamento 

1. No exercfcio da sua actividade, a UAM fica na dependencia hierarquica 
daCOMACC. 

2. A UAM prestara todas as informac;oes que a Comissao do Acordo de 
Cooperac;ao Cambial julgue necessarias. 

3. Para o born desempenho das suas func;6es a UAM estabelecera relac;6es 
preferenciais de cooperac;ao com as entidades designadas no artigo 1 o do Proto
colo para o estabelecimento da COMACC. 

4. A UAM estabelecera na ordem interna e externa os contactos que en
tenda necessarios para o born funcionamento do Acordo de Cooperac;ao Cambial. 

5. A UAM elaborara relat6rios trimestrais sobre a evoluc;ao da economia 
Cabo-verdeana. 
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Compete ao Ministerio das Finangas e ao Banco de Portugal seleccionar os 
tecnicos que integrarao, pela parte portuguesa, a UAM e ao Ministerio da CoOI·de
nagao Econ6mica e ao Banco de Cabo Verde os que deverao integrar a sobredita 
Unidade, pela parte Cabo-verdeana. 

Artigo so 
Disposi~oes finais 

1. As duvidas e conflitos resultantes da aplica~ao dos presentes estatutos 
serao resolvidos pela COMACC. 

2. As alterac;oes e aditamentos aos Estatutos carecem de aprova~ao da 
COMACC. 

3. Os prescntes Estatutos sao aprovados na primeira reuniao da COMACC. 

Protocolo relativo a facilidade de credito 
previsto no acordo de coopera~ao - cambial 

Artigo 1° 
Objecto 

Nos termos dos artes 3° e 4° do Acordo de Cooperac;ao Cambial e do 
Protocolo que estabelece a Comissao do Acordo de Cooperac;ao Cambial -
COMACC, preve-se a criac;ao de uma linha de credito que terc1 como finalidade o 
refor~o das reservas cambia is da Republica de Cabo Verde, a titulo de mobiliza<_;ao 
antccipada de receitas cambiais pr6prias, com entrada em cada exercfcio. 

A linha de credito e utilizada para o financiamento de importac;oes de bens 
essenciais e, ainda para a amortizac;ao do servi<;o da dfvida externa. 

Artigo 2° 
Condi~oes de efectividade 

A abertura da linha de credito fica condicionada a: 
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* entrada em vigor do Acordo de Coopera~ao Cambial; 
*entrada em fun~6es da COMACC e aprova~ao dos estatutos da UAM; 
* fixa<;ao, pela COMACC, da paridade entre o escudo cabo-verdeano eo 

escudo portugues, nos termos do Art0 4 o do Protocolo; 
* existencia de urn Programa Macro-econ6mico para Cabo Verde, consis

tente com os objectivos do Acordo de Coopera<;ao Cambial. 

Artigo 3° 
Montante 

A linha de credito e fixada em 5,5 mil milh6es de escudos portugueses. 

Este montante podeni ser elevado para 9 mil milh6es portugueses, caso 
venha a ser devidamente constatado, pela Comissao do Acordo de Coopera<;ao 
Cambial, o cumprimento dos objectivos do Programa Macro-econ6mico de Cabo 
Verde, no quadro do processo tendente a convertabilidade, e desde que sejam 
dadas as garantias consideradas, para o efeito, satisfat6rios pela parte portuguesa. 

Artigo 4Q 
Condi~oes da linha de credito 

As condi<;6es da linha de credito serao acordadas pelos governos de Portu
gal e de Cabo Verde, sob proposta da COMACC, e antes da entrada em efectividade 
do Acordo de Coopera<;ao Cambial. 

Artigo sn 
Condi~oes suspensivas 

A Republica Portuguesa reserva-se o direito de suspender a linha de credi
to, sob proposta da COMACC e em caso de incumprimento do Acordo de Coope
ra<;ao Cambial, bern como sempre que as condi<;6es de utiliza<;ao da mesma esti
verem em situa<;ao de incumprimento. 

Artigo 6° 
Substitui~ao do escudo portugues pelo Euro 

0 presente acordo sera ajustado em conformidade com as disposi<;6es le-
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gais aplicaveis que vie rem a ser estabelecidas para a substituic;ao do Escudo Por
tugues pelo Euro. 

Artigo 7° 
Jurisdi~ao e direito aplicaveis 

A competencia para a resoluc;ao de quaisquer litfgio emergente do contraio 
cabe ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com expressa renuncia a qual
quer outra jurisdigao. 

Para efeitos de interpretac;ao e execuc;ao do presente acordo, sera aplicado 
o direito portugues. 

Contt·ato de facilidade de credito 

Considerando: 

que a Republica Portuguesa e a Republica de Cabo Verde estao empenha
das na cria~ao de condigoes tendentes ao reforc;o dos tradicionais lagos de amiza
de e coopera.;;ao entre am bas, particularmente no domfnio economico; que o esta
belecimento do Acordo de Cooperagao Cambial representa um passo importante 
nesse sentido, contribuindo para o fomento de urn ambiente propfcio a intensifica
<;ao dos fluxos bilaterais de comercio e de investimento: 

que a Republica de Cabo Verde se encontra envolvida num processo de 
reformas econ6micas apoiado pelacomunidade internacional, compreendendo o 
ajustamento macro-econ6mico e a introdugao de altera<;6es estruturais; 

A Rep(tblica Portuguesa representada por Sua Excelencia Ministro das Fi
nanc;as, Professor Doutor, Antonio de Sousa Franco e a Republica de Cabo Verde, 
representada por Sua Excelencia o Vice-Primeiro Ministro, Dr. Antonio Gualberto 
do Rosario. adiante de dignadas por Partes, acordaram entre si na celebra<_;ao do 
Contra to de Facilidade de Credito subordinado as clausulas seguintes. 

Artigo 1 Q 

1.1 A Republica Portuguesa, adiante designada por "o mutante", coloca a 
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disposic;ao da Republica de Cabo Verde, adiante designada por "o mutwirio", uma 
facilidade de credito vocacionada para o reforc;o das reservas cambiais do mutua
rio e a titulo de mobilizac;ao antecipada de receitas cambiais pr6prias, com a entra
da prevista no respectivo exercfcio econ6mico. 

1.2 A facilidade de credito pode ser utilizada para o financiamento da importa
c;ao de bens e servic;os ou para a liquidac;ao do servic;o da dfvida extern a, funcionando 
assim como garantia complementar de convertabilidade da moeda do mutuario, nos 
termos dos Artigos seguintes o do Artigo 2° do Acordo de Cooperac;ao Cambial. 

Artigo 22 

2.1 0 credito concedido ao abrigo da facilidade podera ascender a 5,5 mil 
mil hoes de escudos portugueses. 

2.2 Caso venha a ser devidamente constado, pela Comissao do Acordo de 
Cooperac;ao Cambial, o cumprimento dos objectivos estipulados no program a macro
econ6mico de Cabo Verde e desde que sejam dadas garantias consideradas 
satisfat6rios, para o efeito, pelo mutuante, aquele montante podera ser elevado 
para 9 mil milh6es de escudos portugueses. 

Artigo 3° 

3.1 Qualquer utilizac;ao da facilidade de credito acima de 5,5 mil milh6es de 
escudos portugueses sera acompanhada pela apresentac;ao de urn colateral por 
parte do mutuario. 

3.2 0 co lateral assumira a forma de uma transferencia de reservas cambi
ais, a depositar a ordem do mutuante. 

3.3 0 valor do co lateral devera ser equivalente a 35% do montante solicita
do ao abrigo da facilidade de credito. 

Artigo 4° 

4.1 A disponibilizac;ao da facilidade de credito fica condicionada: 
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4.1.1 A entrada em vigore ao pleno funcionamento do Acordo de Coope
ra~ao Cambial. 

4.1.2 A entrada em fun~6es da Comissao do Acordo de Coopera~ao Cam
bial e a aprova~ao dos estatutos da Unidade de Acompanhamento Macro-econ6-
mico, assim como ao plena funcionamento de am bas. 

4.1.3 A fixac;ao, pela Comissao do Acordo de Cooperac;ao Cambial, da 
paridade entre o escudo cabo-verdeano eo escudo portugues, nos termos do Art. 
4" do Protocolo relativo ao estabelecimento da mesma Comissao; 

4.1.4 A existencia de urn programa macro-econ6mico para Cabo Verde, 
consistente com os objectivos do Acordo de Coopera~ao Cambial, nos termos do 
seu Artigo 4". 

4.2 Para os efeitos referidos no paragrafo 4.1.4., considera-se valido o acordo 
de stand by celebrado entre o mutuario eo Fun do Moneta rio Internacional, deven
do o mutuario eo mutuante estabelecer, de mutuo acordo, orienta~6es programaticas 
da mesma natureza, caso o referido Acordo expire e nao seja renovado. 

Aetigo 5° 

5.1 0 credito a conceder ao abrigo da facitidade sera posto anualmente a 
disposi~ao do mutuario, devendo encontrar-se integralmente amortizado no dia 31 
de Dezembro de cadaano, com renova~ao no primeiro dia uti! do ano civil imedia
to, ate ao termo da vigencia do Acordo de Cooperac;ao Cambial. 

5.2 Em situac;;ao excepcional, devidamente justificada pelo mutuario ate dez 
dias uteis antes de 31 de Dezembro, este podera solicitar ao mutuante o adiamento 
para 31 de Janeiroseguinte do prazo limite para o reembolso de ate 20% do mon
tante em dfvida a data, atraso que se vin1 a repercutir na data de renovac:;ao do 
credito no ano civil imediato. 

5.3 Tendo em conta o objective do credito, conforme enunciado no paragra
fo 1.2, a utiliza<;ao e a amortizac;ao ocorrem em perfodos sobrepostos e coinciden
tes com o a no civil. 
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5.4 A falta de recebimento pelo mutuario, no decurso do exercfcio econ6-
mico, das receitas cambiais pr6prias objecto deantecipac;ao atraves do recurso a 
facilidade nao poderajustificar a falta de reembolso integral do credito utilizado. 

Artigo 6° 

6.1 Salvo o disposto no paragrafo seguinte, serao devidos juros sobre o 
capital em dfvida, contados dia a dia, a taxa de 0,5% ao ano, a serem pagos em 
escudos portugueses e com periodicidade semestral, em 30 de Junho e 31 de De
zembro de cada ano. 

6.2 Sobre o capital em dfvida a reembolsar excepcionalmente ate 31 de 
Janeiro do ano seguinte, nos termos do paragrafo 5.2, serao devidos juros, conta
dos dia a dia a partir de 31 de Dezembro ate a data efectiva do reembolso, a taxa 
LISBOR a 1 mes em vigor no segundo dia util anterior aquela data. 

6.3 Na falta do pagamento dos juros nas datas fixadas, bern como do reem
bolso do capital nos termos do Artigo 5°, serao de vidos juros de mora, a taxa 
LISBOR a 1 mes em vigor nas respectivas datas de vencimento, acrescida de 2 
pontos percentuais. 

6.4 Para efeitos do pagamento de juros, o mutuante prestara ao mutuario, 
ate quinze dias lite is antes da data fixada, a informac;ao necessaria a realizac;ao da 
operac;ao, nomeadamente o montante devido e a identificac;ao da conta bancaria 
do mutuante a creditar. 

6.5 Para efeitos do presente contraio, e salvo disposic;ao em contrario, 
considera-se o ano com trezentos e sessenta dias eo mes com trinta dias. 

Artigo r 

A utilizac;ao da facilidade de credito obedecera aos seguintes procedimentos: 

7.1 0 Banco de Cabo Verde, que fica, desde ja e para os devidos efeitos, 
mandatado pelo mutuario, enviara ao mutuante um - pedido de utilizac;ao, com 
indicac;ao: 
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7.1.1 Da necessidade de reservas cambiais, comprovada pela queda dos 
activos externos Hquidos do Banco de Cabo Verde para urn nfvel inferior a 
tres duodecimos das importa~oes de bens e servi<;os programadas para o 
ano civil em curso. 

7.1.2 Do montante e da conta a creditar. 

7.1.3 Das receitas cambiais pr6prias que o mutuario considera poderem vir 
a ser utilizadas para reembolsar o credito concedido ao abrigo da facilida
de, nos termos do paragrafo 1.1. 

7.1.4 De que foi efectuada a transferencia de reservas cambiais pr6prias 
do mutuario em favor do mutuante, a titulo de colateral, nos termos do 
Artigo3°. 

7.2 0 mutuante comunican1 ao mutuario o credito efectuado, correspondendo 
este a utiliza<;ao da facilidade de credito. 

7.3 0 mutuante comunicara ao mutua rio o saldo lfquido da facilidade depois 
de cada util iza~ao. 

7.4 0 montante a disponibilizar ao abrigo de cada pedido de utiliza~ao da 
facilidade de credito nao podera ultrapassar 1.000 milhoes de escudos portugueses. 

7.5 Ap6s cada utiliza<;ao o mutml.rio enviara ao mutuante c6pias dos docu
mentos comprovativos da sua transferencia para pagamento aos respectivos 
beneficiaries fin a is, especificando, nomeadamente, o valor de cada pagamento e a 
sua natureza, nos termos do paragrafo 1.2. 

7.6 Os procedimentos previstos no numero anterior deverao estar concluf
dos previamente a disponibil iza<;ao da facilidade de credito para nova utiliza<;ao. 

Artigo gu 

8.1 0 mutuante reserva-se o direito de suspender a faci lidade de credito em 
caso de duvida fundamentada quanto ao born cumprimento das obriga~6es contra
fdas no ambito do presente contraio, ficando, desde ja, acordado entre as Partes 
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que, nesse caso, devera ser convocada uma reuniao excepcional do COMACC 
para a analise das medidas a adoptar, a qual ocorrera sempre no prazo maximo de 
15 dias, contados a partir da data de suspensao. 

8.2 0 mutuante reserva-se igualmente o direito de suspender a facilidade de 
credito por proposta da Comissao do Acordo de Coopera<;ao Cambial, nos termos do 
Artigo 3° do Protocolo relativo ao estabelecimento da mesma Comissao. 

Artigo 9° 

9.1 Todos os litfgios emergentes do presente contraio que nao possam ser 
solucionados de comum acordo ao nfvel da Comissao do Acordo de Coopera<;ao 
Cambial serao submetidos ao Tribunal Judicial Cfvel da Comarca de Lis boa, re
nunciando as partes expressamente a qualquer outro foro. 

9.2 Em tudo o que nao estiver especialmente regulado no presente contraio, 
sera subsidiariamente aplicavel o direito portugues. 

Artigo 10° 

Correrao por conta exclusiva do mutuario todos os encargos fiscais, nome
adamente impastos, direitos, taxas e comiss6es aplicaveis em virtude da celebra
<;ao do presente contraio. 

Artigo 11° 

11.1 As notifica<;6es e comunica<;6es cujo prazo esteja previsto no presente 
contraio, ou nas quais se especifique o prazo de entrega ao respective destinatario, 
serao efectuadas por mao propria, carta registada, telegrama com aviso de recep
<;ao ou por qualquer meio de teletransmissao, nomeadamente telex ou fax, que 
garanta a recep<;ao da comunica<;ao pelo destinatario. 

11.2 Todas as comunica<;6es, avisos e notifica<;6es entre as partes relativas 
ao presente contraio devem ser enviadas para os seguintes endere<;os: 
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REPUBLICA DE CABO VERDE 

Ministerio das Finan<;as 
Direc<;ao Geral do Tesouro 
Cidade da Praia 
Cabo Verde 
Tel.:615692 
Fax:614640 

REPUBLICA PORTUGUESA 

Minist6lio das Finan<;as 
Direc<;ao-Geral de Assuntos Europeus e Rela<;6es Internacionais 
Rua da AWindega, no 5- 2° 
1194 Lis boa Codex 
Tel.: 218889410 
Fax:218879842 

NOTA 
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111 "Tratado da Uniao Europeia" - Secretariado Europa, 1992, Ed. Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros 
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