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SuMárIO ExECutIVO

O “Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano – 2016” propõe-se evidenciar os factos mais 
importantes em matéria de desenvolvimento do sistema de pagamentos em Cabo Verde, transmitindo 
uma visão analítica e detalhada da evolução temporal da informação estatística agregada relativa aos 
sistemas de pagamentos. Descreve, ainda, os acontecimentos mais relevantes tanto no que diz respeito 
às transações ocorridas nos sistemas de compensação e de liquidação, como no que se refere à regula-
mentação e ao controlo exercidos pelo Banco de Cabo Verde no âmbito da superintendência do sistema.  

O relatório procura, igualmente, dar a conhecer a atuação do Banco Central no âmbito da superinten-
dência dos sistemas de pagamentos, cujo propósito é, por um lado, garantir a estabilidade sistémica e a 
segurança e, por outro, promover a eficiência e o bom uso dos instrumentos de pagamento. Nesta pers-
petiva, destacam-se os desafios que se impõem ao banco central em matéria de revisão e atualização das 
normas em vigor de forma a incorporarem os princípios internacionais definidos pelo CPSS (Committee 
on Payment and Settlement Systems) e pela IOSCO (International Organization of Securities Commissions) 
que incidem, essencialmente, na monitorização das infraestruturas de pagamento, designadamente os 
sistemas de pagamentos e de compensação e os sistemas de liquidação de títulos.  

No que tange às atividades de superintendência, há que destacar que o BCV deu início ao processo de 
avaliação dos sistemas de compensação – Sistema de Telecompensação de Cheques e Sistema de Trans-
ferências Electrónica de Fundos – à luz dos princípios aplicáveis aos sistemas de pagamentos de retalho, 
com o objectivo de recolher as informações necessárias que permitirão ao BCV aferir se aqueles sistemas 
apresentam os níveis de resiliência e eficiência que a função de superintendência procura observar, so-
bretudo a nível da gestão do risco operacional.  

No ano de 2016, em linha com a evolução verificada nos anos anteriores, manteve-se a tendência de 
crescimento dos meios e instrumentos de pagamento, derivada da crescente utilização de instrumentos 
eletrónicos, particularmente os cartões de pagamento que, no total das transações, representam 80,8% 
das operações efetuadas com instrumentos de pagamento em uso no território nacional. Com efeito, esta 
evolução reflete-se na curva descendente do rácio “preferência pela moeda de banco central” que reforça 
a constatação de preferência dos cabo-verdianos pelo uso dos instrumentos eletrónicos.

Em 2016, registou-se um crescimento nas operações liquidadas através do Sistema de Liquidação, 
SGDL, tendo sido processado um total de 13.808.452 operações no valor de 7.251.670,9 milhões de escu-
dos, dos quais 13.798.905 operações (99,9%) no valor de 231.243,9 milhões de escudos (3,2%) realizadas 
através do Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação. Por seu turno, a liquidação 
por bruto responde por apenas 0,1% do total das operações liquidadas e uma comparticipação substan-
cial em valor, na ordem dos 96,8%.
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Em matéria de desenvolvimento do sistema de pagamento, o ano de 2016 ficou marcado pela entrada 
em produção do novo release do SGDL que implementa a funcionalidade de Fila de Espera e disponibi-
liza aos participantes um instrumento de optimização de liquidez.  

Num contexto de constantes mudanças a que estão sujeitos não só os demais players do sistema, mas 
também o setor em que atuam, as ações continuaram a incidir, principalmente, sobre a diversificação 
dos serviços e infraestruturas de pagamento já existentes, visando uma maior abrangência em termos de 
cobertura territorial e de oferta de serviços e produtos, seja através do alargamento da rede de agências, 
do desenvolvimento da banca virtual e de outros canais eletrónicos de acesso à banca ou, ainda, da ex-
pansão/reforço da rede de ATM e POS a outras zonas e concelhos do país.

O Banco de Cabo Verde tem estado, também, atento às necessidades dos clientes bancários no que 
se refere à informação sobre utilização dos instrumentos de pagamentos, em particular o cheque cujo 
mau uso põe em causa o espírito de confiança que deve nortear a sua circulação. Por esta razão, e a par 
do regime jurídico do cheque que confere a este banco central as competências e atribuições no âmbito 
da restrição ao uso do cheque, o BCV resolveu difundir, nesta edição do Relatório, um conjunto de re-
comendações dirigidas aos clientes bancários que usam este instrumento no sentido de acautelarem as 
situações de fraude, sejam eles emissores ou beneficiários do pagamento.

Destaca-se, por último, o contínuo crescimento do sistema de pagamentos nacional e a sua importân-
cia para o desenvolvimento económico e social do país que vem induzindo ao reforço da regulamentação, 
permitindo um alinhamento cada vez maior com as melhores práticas internacionais.    



CAPÍTULO I

INFRAESTRUTURAS DE PAGAMENTO
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1. Infraestruturas de Pagamento

O setor bancário tem vindo a reagir positivamente à incorporação de novas Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação (TIC), o que veio revolucionar a sua atividade quer a nível comercial, melhorando os 
produtos e serviços financeiros disponibilizados, quer a nível da plataforma tecnológica, com a introdu-
ção de novos canais de distribuição por forma a permitir aos clientes o acesso por diversos meios aos seus 
produtos e serviços. Perante este cenário, é incontestável o impacto das TIC sobre a evolução da banca 
quando considerados os benefícios daí alcançados que redundam na melhoria da eficácia deste sector. 

A conjugação destas potencialidades tem sido o impulsionador da modernização do sistema de pa-
gamentos, sobretudo por meio da criação e consolidação de infraestruturas de pagamento que garan-
tam uma transferência desmaterializada, segura e eficiente de fundos entre os participantes do sistema, 
em consonância com as grandes tendências internacionais nesta matéria. Acresce, ainda, que o sucesso 
deste desenvolvimento tem contado com a cooperação das diversas partes que intervêm no sistema de 
pagamentos e que têm assumido um papel fundamental e determinante na implementação das melhores 
soluções visando o aperfeiçoamento das infraestruturas de pagamento e do sistema no seu todo. 

Neste sentido, ainda que os canais tradicionais de acesso aos serviços de pagamento continuem a ser 
um ambiente privilegiado na relação entre as instituições de crédito e os seus clientes, o sector bancário 
tem apostado em estratégias multicanais de acesso à banca, tais como redes de ATM e POS, Homebanking 
e Mobile Bank assentes em tecnologias de informação e comunicação modernas, que permitem aos utili-
zadores um maior nível de serviço com rapidez e comodidade.

1.1. Canais tradicionais de acesso à banca

1.1.1 - Agências e balcões bancários

A estrutura do setor bancário em Cabo Verde continua a mesma desde 2010, mantendo-se em oito o 
número de instituições de crédito em atividade no país. Apesar da estabilidade observada no número de 
instituições de crédito, a rede de agências bancárias continua a crescer anualmente, ainda que a um nível 
moderado, o que demonstra os esforços das instituições de crédito no sentido de estarem presentes ou de 
reforçarem a cobertura nas várias localidades.  

  A análise da quota de mercado da banca detida pelas duas maiores instituições (54,7%) demonstra que 
a rede bancária permanece bastante concentrada, como o comprova o índice de Herfindahl-Hirschman, 
mantendo-se, contudo, a homogeneidade de comportamento relativamente à comparticipação daquelas 
duas instituições, que vêm perdendo peso ao longo dos anos.  
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Quadro I.1 – Índice de concentração1 do setor bancário

  2012 2013 2014 2015 2016

Duas maiores instituições 57,7 56,6 56,5 56,4 54,7

Restantes instituições 42,3 43,4 43,5 43,6 45,3

Índice de concentração 2 281,5 2 183,4 2 111,9 2 098,7 1 974,6
Fonte: Instituições de  Crédito 

Em 31 de dezembro de 2016, a rede bancária contava com 117 agências/balcões (mais uma agência), 
o que se traduz num ligeiro aumento de 0,9% face ao ano anterior. Em consequência desta evolução mo-
derada, a taxa média de crescimento das agências/balcões nos últimos cinco anos diminuiu, fixando-se 
em 1,4% no fim do período em referência (2015:2,0%).

No conjunto da rede de agências/balcões, o segmento empresarial continua, em finais de 2016, a so-
mar 11 agências, sendo, no entanto, de referir que nem todas as instituições disponibilizam esse serviço 
através de balcões próprios, mas sim, de estruturas dentro das agências já existentes.

  Quadro I.2 - Estrutura do sistema bancário
Quantidade: unidades 

  Nº de Balcões Nº de contas à ordem em M/N

2016 117 723 277 

2015 116 682 599 

2014 114 645 507 

2013 113 605 173 

2012 111 572 698

Taxa de crescimento (%)

2016 0,9 6,0

2015 1,8 5,7

2014 0,9 6,7

2013 1,8 5,7

2012 1,8 9,0

taxa média 1,4 6,6

Taxa média em 2015 2,0 6,9
Fonte: Instituições de  Crédito

Paralelamente ao crescimento da rede de agências bancárias, o número de contas de depósito à ordem 
em moeda nacional tem tido uma evolução positiva, como o atesta a taxa média anual de crescimento nos 
últimos cinco anos (6,6%). Em 2016, foram abertas 40.678 novas contas perfazendo um total de 723.277, 
o que corresponde a um aumento de 6,0% em relação a 2015. 

1 O índice de concentração de Herfindahl-Hirschman avalia o grau de concentração num determinado mercado. O índice 
referido no quadro I.1 foi obtido através do somatório dos quadrados do peso das agências (%) pertencentes a cada uma das 
instituições de crédito em atividade no país. A interpretação deste indicador é dada pela grandeza do valor do índice apu-
rado, sendo que abaixo de 1.000 indica pouca concentração, entre 1.000 e 1.800 concentração, moderada, e acima de 1.800, 
concentração elevada.  
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Do total das contas de depósito à ordem abertas em 2016, 32.200 (79,2%) pertencem a Particulares, 
8.331 (20,5%) a Empresas, e 147 (0,4%) a outros tipos de contas, designadamente, do Estado, de institui-
ções financeiras e de entidades não financeiras privadas. 

 Atendendo à importância do índice de bancarização para o sistema de pagamentos cabo-verdiano, 
foram introduzidas algumas alterações metodológicas2 no cálculo deste indicador, no sentido de mini-
mizar o impacto do enviesamento devido à existência de mais de uma conta de depósitos à ordem por 
cidadão. Neste sentido, e considerando, numa primeira fase, apenas a multiplicidade de contas dentro da 
mesma instituição, calculou-se o índice de bancarização para os últimos cinco anos, tendo este situado 
em finais de 2016 em 80,9% (GráficoI.1). 

 Apesar de restar ainda um caminho a percorrer até atingir um índice de bancarização adequado, 
salienta-se que continua a persistir um certo enviesamento daquele indicador, tendo em conta a multipli-
cidade de contas por cidadão entre instituições distintas.  

Gráfico I.1 - Evolução das contas de depósito à ordem em M/N e do grau de bancarização
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A análise dos dados de cobertura da rede bancária no território nacional leva a concluir que a região 
sul continua a destacar-se pela maior disponibilidade de agências, totalizando 68 balcões (o mesmo nú-
mero que em 2015), o que representa um taxa de cobertura de 92,9% na região3. A região norte, com 
uma cobertura total (100%), soma mais uma agência em 2016, totalizando, desta forma, 49 balcões, o que 
representa um ligeiro aumento do seu peso (2015:41,4%; 2016:41,9%).

Como o confirma o coeficiente de correlação4 obtido (0,95), observa-se maior concentração de agên-
cias/balcões nos concelhos com maior densidade populacional, com realce para o concelho da Praia, o 
maior em termos de habitantes por Km², que com um total de 38 agências/balcões representa 32,5% do 
número total de balcões no país e 69,1% dos sedeados na ilha de Santiago. 

Apesar da diferença entre os concelhos, quando comparados entre si em termos de densidade popula-

2 Com a adoção desta metodologia, o índice de bancarização para os anos de 2012 a 2015 apresenta ligeiras diferenças compa-
rativamente aos dados do Gráfico I.1 publicados nas edições anteriores deste Relatório. 

3 O Concelho de São Lourenço dos Órgãos não tem agências.
4  O coeficiente de correlação Pearson que se situa entre 0,90 e 1,00 evidencia que há uma correlação muito forte entre as 

variáveis consideradas. 
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cional e de número de agências, nota-se que a crescente penetração das agências/balcões pelo país tem-se 
refletido positivamente na evolução da média de cobertura da população nos últimos cinco anos (Gráfico 
I.2), onde fica patente que há cada vez menos habitantes por agência/balcão (2015:4.577; 2016: 4.414) 

Gráfico I.2 - Evolução da cobertura média da população por agências - 2012-2016
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Fonte: Instituições de Crédito e INE

Por analogia à análise feita sobre a distribuição da banca por concelhos, constata-se a mesma correla-
ção entre os indicadores de densidade populacional e de número de agências relativamente à distribuição 
por ilhas. Assim, a ilha de Santiago - com maior número de habitantes - exibe 47,0% (55) do total das 
agências, o que corresponde a uma ligeira diminuição do seu peso, de 0,4%, comparativamente a 2015. 
As restantes ilhas, acusam, no conjunto, um aumento da sua representatividade, reflexo do ligeiro incre-
mento no número de agências face ao ano anterior (2015:48; 2016:49).

Gráfico I.3 - Distribuição geográfica da banca - 2016
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Fonte: Instituições de Crédito

No que respeita à estrutura do setor bancário, prevalece a mesma configuração dos últimos anos, 
com três instituições de crédito (BCA, BCN e CECV) a fazerem-se presentes em todas as ilhas habitadas 
e distribuindo-se as agências por 19, 16 e 20 dos concelhos, respetivamente. Pela estratégia adotada no 
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sentido de atingir todas as camadas da população, distingue-se a Caixa Económica de Cabo Verde que 
presta, ainda, serviços bancários ao público através dos Correios de Cabo Verde, nos concelhos onde não 
possui infraestruturas próprias.

1.1.2 - Outros canais tradicionais

O contributo das Agências de Câmbios e dos Correios de Cabo Verde para o desenvolvimento do sis-
tema de pagamentos cabo-verdiano é reconhecido por todo o país já que disponibilizam ao público um 
leque variado de pagamentos nacionais e internacionais para além de atuarem como agentes de outras 
entidades.

Do total das Agências de Câmbio autorizadas pelo Banco de Cabo Verde a exercer atividade no país, 
apenas duas se mantinham em funcionamento no final de 2016, dispondo de duas agências e 5 prolonga-
mentos de balcões localizados nas ilhas de Santiago, Sal e São Vicente.

Correios de Cabo Verde, entidade pública que responde pelos serviços financeiros postais no país, 
continua com o mesmo número de agências (30) em 2016. Este serviço opera no sistema de pagamentos 
cabo-verdiano, por um lado, através de um sistema próprio de pagamentos nacionais e internacionais 
abarcando uma grande variedade de produtos e serviços, nomeadamente vales faxes, cheques postais e 
transferências de dinheiro utilizados por empresas e particulares, e, por outro, na qualidade de agente da 
Caixa Económica de Cabo Verde, prestando ao público serviços bancários específicos daquela instituição. 

A configuração da rede de agências dos Correios no país, não sofre alterações em termos de distri-
buição geográfica. Com efeito, a ilha de Santiago permanece com 40,0% das agências, seguida de Santo 
Antão com 16,7% e Fogo e São Vicente com 10,0%. As demais ilhas respondem por 23,3% do total das 
agências. 

1.1.3 – Internet Banking

O uso da internet no sector bancário continua a consolidar-se em Cabo Verde, conquistando uma 
importância cada vez maior devido ao seu carácter generalizado. Impõe-se, sem dúvida, como um ca-
nal de acesso ao banco que permite aos clientes realizar uma grande variedade de operações a partir de 
qualquer local com acesso à internet e sem restrição de horários de atendimento. Não deixa, pois, de 
ser notória a mudança do paradigma da relação entre banco e cliente, prognosticando uma inovação de 
grande aceitação e relevância que só não esgotou ainda devido a alguma inquietação relacionada com os 
ataques informáticos.

Com a adesão do Novo Banco à internet banking, passa a disponibilizar esse serviço a totalidade das 
instituições de crédito que compõem o sistema bancário nacional, como o testemunha o quadro I.3 que 
a seguir se apresenta:
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 Quadro I.3 – Evolução da internet banking em Cabo Verde

Instituições de Crédito Ano de Adesão Site

Banco Comercial do Atlântico (BCA) 2003 BCA DIRECTO

Banco Interatlântico (BI) 2003 Bin@net

Caixa Económica de Cabo Verde (CECV) 2006 CAIXAnet

Banco Caboverdiano de Negócios (BCN) 2007 BCNonline

Banco Angolano de Investimentos (BAI) 2011 BAI@net

Banco Internacional de Cabo Verde (BICV) 2012 BICVnet

Ecobank Cabo Verde (ECV) 2012 Ecobank online

Novo Banco, SA (NB) 2016  @NBConnect
Fonte: Instituições de  Crédito

Em 2016, foram efetuadas 13.433.409 operações através da Internet Banking, representando um cres-
cimento de 3,7% face a 2015. Deste total, em que se enquadra as operações de consultas, as operações 
com movimentação de fundos respondem por 2,9% (389.837 operações), no valor de 11.334,3 milhões 
de escudos,.

Gráfico I.4 – Evolução de operações processadas via internet banking5 - 2012 - 2016
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As operações com movimentação de fundos acusaram um aumento expressivo, quer em termos de 
quantidade, quer de valor, registando taxas de crescimento de 11,2% e 12,5%, respetivamente, com re-
lação a 2015. Do mesmo modo, a rubrica “Outras Operações” também evoluiu positivamente tanto em 
quantidade (aumento de 12,7%) como em valor (aumento de 9,9%), tendo para tal contribuído, também, 
as operações de carregamento móvel que respondem por 71% em quantidade (98.367) e 15,1% em valor 
(92,1 milhões de escudos). 

5 A partir de 2013, os dados da rubrica “Operações sem movimentação de fundos” passaram a contabilizar outras operações, 
para além das consultas de movimentos e de saldos, o que se reflete na evolução representada no Gráfico I.4.
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Quadro I.4 - Operações efectuadas via Internet Banking

Quantidade: unidades; Valor: milhões de Escudos

2015 2016 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Operações sem movimentação de fundos 12.603.711 13.043.572 3,5 -

Operações com movimentação de fundos 350.536 10.073,0 389.837 11.334,3 11,2 12,5

Transferências Intrabancárias 179.658 7.031,1 201.511 7.524,2 12,2 7,0

Transferências Interbancárias 47.280 2.487,4 49.053 3.200,7 3,8 28,7

Outras operações¹ 123.598 554,5 139.273 609,4 12,7 9,9
Fonte: Instituições de Crédito
 ¹ Engloba pagamentos de serviço e carregamento móvel

1.2. redes de pagamentos

1.2.1 - rede Vinti4

A rede vinti4 é uma infraestrutura partilhada de caixas automáticos – ATM e terminais de pagamen-
tos automáticos – POS, que iniciou o seu funcionamento em 1999, com a instalação de 12 caixas vinti4 
nos principais centros populacionais do país (Praia, São Vicente, Sal e Santa Catarina). Em 2001, foi 
introduzido o serviço de pagamento automático, com a instalação de 8 terminais, para anos mais tarde 
(2005) possibilitar aos detentores do cartão vinti4 realizar parte das operações disponíveis nos ATM e 
POS através da internet (serviço vinti4net) e telemóveis (serviço televinti4).

Preservando o seu potencial de desenvolvimento, a rede disponibiliza hoje um leque cada vez maior 
de operações nos diferentes terminais que procura responder às expetativas de um mercado exigente, 
global e digital. O sucesso desta estratégia é comprovado pela análise dos indicadores de expansão e cres-
cimento, a nível da utilização dos serviços, do alargamento e reforço da cobertura a todas as ilhas e, ainda, 
da introdução de novas soluções que contribuem para a eficiência do sistema de pagamentos nacional.

No final do ano de 2016, estavam registados na rede vinti4 213.212 cartões de pagamentos (mais 4,8% 
que em 2015), sendo 94,1% cartões vinti4 e 5,9% cartões internacionais. Comparando com 2015, o nú-
mero de cartões Vinti4 cresceu 6,4% e o número de cartões internacionais diminuiu 15,9%. 

A 31 de dezembro, a rede vinti4 incluía 6.566 terminais de pagamento (quadro I.5), sendo 171 caixas 
automáticos (ATM) e 6.395 terminais de pagamento automático (POS), traduzindo um acréscimo de 
1,2% e 23,8%, respetivamente, em relação ao ano transato. 
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Quadro I.5 – Cartões e terminais da rede vinti4 
 Unidade

  2012 2013 2014 2015 2016
Número de terminais 3 152 3 850 4 495 5 336 6 566

Caixas automáticas - ATM 162 163 171 169 171
Terminais de pagamento - POS 2 990 3 687 4 324 5 167 6395

Cartões emitidos 179 006 185 643 193 281 203 541 213 212
Cartões Vinti4 163 324 169 418 177 861 188 581 200 636
Cartões internacionais 15 682 16 225 15 420 14 960 12 576

Crescimento (%)
Número de terminais 14,0 22,1 16,8 18,7 23,1

Caixas automáticas - ATM 7,3 0,6 4,9 -1,2 1,2
Terminais de pagamento - POS 14,4 23,3 17,3 19,5 23,8

Cartões emitidos -12,3 3,7 4,1 5,3 4,8
Cartões Vinti4 -13,8 3,7 5,0 6,0 6,4
Cartões internacionais 6,3 3,5 -5,0 -3,0 -15,9

Fonte: Instituições de crédito e SISP 

Analisando a distribuição do número de caixas automáticos por ilha e concelho, o rácio de cobertura 
da rede no país mantém-se igual ao do ano anterior, ou seja, uma média de 19 ATM por ilha e 8 por con-
celho. Em termos de distribuição por concelho, observa-se que a cidade da Praia, com um aglomerado 
populacional de 155.252 habitantes, conta atualmente com uma média de um ATM por cada 2.677 habi-
tantes. Com uma população de 81.863 habitantes, cada ATM no concelho de São Vicente serviu uma mé-
dia de 3.998 moradores. Nos concelhos do Sal e da Boa Vista, cada ATM assiste a 1.138 e 1.294 habitantes, 
respetivamente (gráfico I.5), o que pode ser explicado pela especificidade turística que impõe uma maior 
cobertura, aliado ao facto de se tratar de concelhos de menor densidade populacional.  

Gráfico I.5 - Distribuição de AtM por concelho
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Da comparação com o tradicional canal de contacto com os clientes (rede de agências/balcões) se 
depreende que o alargamento da rede de ATM e a grande variedade de funcionalidades que esta pro-
porciona têm contribuído para uma maior eficiência do sistema bancário na medida em que abrandam 
a pressão de expansão da rede atual de balcões ao criarem a possibilidade de diversificação dos pontos 
de localização dos ATM, passando as operações a estar acessíveis ao cliente sem quaisquer limitações de 
horário em terminais instalados fora das agências. 
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No final de 2016, cerca de 61,4% dos ATM, um total de 105, estavam instalados dentro das agências e 
38,6% fora das agências, e.g., em estabelecimentos comerciais, hospitais, hotéis, serviços públicos, portos 
e aeroportos. Cabe destacar que 24,8% dos ATM instalados fora das agências (26) pertencem a uma única 
instituição de crédito.  

Quadro I.6 - Distribuição geográfica dos terminais da rede vinti4 por ilha - 2016
 Unidades

  Nº de ATM Nº de POS Peso ATM (%) Peso POS (%)
Santiago 78 3 128 45,6 48,9
Sal 31 983 18,1 15,4
São Vicente 21 1 119 12,3 17,5
Fogo 7 169 4,1 2,6
Santo Antão 10 274 5,8 4,3
São Nicolau 6 116 3,5 1,8
Boa Vista 12 522 7,0 8,2
Maio 3 40 1,8 0,6
Brava 3 44 1,8 0,7
  171 6 395 100,0 100,0
Fonte: SISP

Em analogia ao verificado nos anos anteriores, é a ilha de Santiago que continua a registar o maior 
rácio de concentração de terminais instalados no território nacional, com 45,6% dos ATM e 48,9% dos 
POS, seguida da ilha do Sal com 18,1% e 15,4%, ATM e POS, respetivamente. A ilha de São Vicente apre-
senta um peso de 12,3% do total dos ATM e de 17,5% do total dos POS. Por seu turno, Boa Vista vem 
revelando uma evolução positiva, tendo alcançado 534 terminais em 2016, dos quais 12 ATM e 522 POS 
(2015: 442 terminais), o que corresponde a 7,0% (POS) e 8,2% (ATM) do peso total dos terminais insta-
lados no país. As demais ilhas contribuem com um peso de 17,0% dos ATM e 10,1% dos POS. A análise 
dos dados evidencia, ainda, o peso individual do concelho da Praia, com 41,6% (2.660 POS) e 33,9% (58 
ATM) no número total de ATM e POS instalados e ativos no país.

Quadro I.7 - Operações efetuadas por canal de serviço da rede vinti4 - 2016

 Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos
  Quantidade Valor
AtM 11 300 381 37 673,7

Operações com movimentação de fundos 6 853 787 37 673,7
Operações sem movimentação de fundos 4 446 594  

POS  11 856 139 33 690,5
Operações com movimentação de fundos 10 863 822 33 690,5
Operações sem movimentação de fundos 992 317  

tELEVINtI4 198 366 91,9
Operações com movimentação de fundos 149 735 91,9
Operações sem movimentação de fundos 48 631  

VINtI4NEt 7 830 226,8
Operações com movimentação de fundos 7 830 226,8
Operações sem movimentação de fundos 0  

total de operações com movimentação de fundos 17 875 174 71 682,9
total de operações sem movimentação de fundos 5 487 542 -
Fonte: SISP    
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No que respeita ao desempenho global da rede, foram efetuadas 23.362.716 operações, das quais 
23,5% sem movimentação de fundos e 76,5% com impacto na movimentação de fundos. Do total das 
operações com impacto financeiro, 38,3% foram realizadas através dos ATM (2015:43,3%), 60,8% nos 
POS (2015:55,5%) e as restantes 0,9% através dos outros canais de acesso à rede, Vinti4net e Televinti4 
(2015:1,2%).

Até 2015, o Caixa Automático (ATM) revelava-se, em quantidade e em valor, como terminal de maior 
procura pelos utilizadores na realização das suas operações. No entanto, verifica-se em 2016, e pela pri-
meira vez, a inversão da tendência em relação à quantidade de operações realizadas nos ATM em detri-
mento daquelas efetuadas nos POS. Assim, foram realizadas um total de 11.300.381 operações, das quais 
6.853.787 com movimentação de fundos, no valor de 37.673,7 milhões de escudos, o que corresponde a 
um crescimento de 5,6% na quantidade e 9,0% no valor, quando comparado com o ano anterior.

A distribuição da utilização do serviço ATM no país demonstra a estreita correlação entre o índice 
de concentração da rede e a densidade populacional. Neste contexto, destaca-se a contribuição da ilha 
de Santiago que responde por 52,7% do total das operações efetuadas através dos ATM (5.952.279), no 
valor de 18.449,8 milhões de escudos (49,0%). Refira-se que 78,7% (4.683.971) das operações no valor de 
14.785,2 milhões de escudos foram realizadas na cidade da Praia. Seguindo esta linha, São Vicente apa-
rece como a segunda ilha melhor posicionada em número de transações, 17,4% (1.965.617) no valor de 
6.623,0 milhões de escudos, seguida da Ilha do Sal com 12,7% (1.436.898) no valor de 5.943,2 milhões de 
escudos. As restantes ilhas participam com 17,2% do total das operações (1.945.587 transações) e 17,7% 
do valor total (6.657,8 milhões de escudos). 

Gráfico I.6 - Distribuição de operações efetuadas nos AtM por ilha
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Fonte: SISP

Foram processadas diariamente 18.777 operações no valor de 103,2 milhões de escudos e cada tran-
sação realizada correspondia, em termos de valor médio, a 5.336 escudos. As operações realizadas nos 
caixas automáticos apresentam taxas de variação positivas em quantidade (5,8%) e em valor (9,0%), com-
parativamente a 2015, mas com tendência de abrandamento no crescimento. 
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Quadro I.8 – Operações com movimentação de fundos realizadas nos AtM
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

 
 

2015 2 016  Variação % 

 Quantidade  Valor  Quantidade  Valor  Quantidade  Valor 

 Operações nos ATM         6 478 657      34 571,3           6 853 787         37 674              5,8              9,0   

 Média diária              17 750             94,7                18 777           103,2              5,8              9,0   

 Valor médio (em escudos)                     -          5 336,2                        -          5 496,8      

Fonte: SISP

O serviço de Pagamento Automático (POS) tem beneficiado de um incremento positivo ao longo dos 
anos, reflexo da sua boa aceitação pelos utilizadores de cartões e pelos estabelecimentos comerciais ade-
rentes, e de melhorias registadas ao nível da comunicação. Em 2016, encontravam-se em funcionamento 
6.395 terminais (1.757 instalados no período), dos quais 4.826 não possuíam contrato de aceitação de car-
tões internacionais. Estavam ativos 5.180 estabelecimentos aderentes ao serviço, mais 1.279 que em 2015 
(3.901). Comparativamente ao período homólogo, os dados continuam a demonstrar um acréscimo no 
número de terminais instalados, na ordem dos 20,8%, sobretudo nos principais centros urbanos (Praia: 
701; São Vicente: 296; Sal: 306; Boa Vista: 138; restantes Concelhos: 316). Não obstante o crescimento, 
foram desinstalados 117 POS (Praia: 62; Sal: 23; São Vicente: 19; Boa Vista: 8, restantes Concelhos: 5). 

Relativamente ao ano transato, as transações realizadas através do serviço POS conheceram um forte 
crescimento em quantidade (31,6%) e em valor (22,7%), passando assim a ser, em quantidade, o tipo de 
transação mais realizado na rede Vinti4 em 2016. Foram efetuadas, um total de 11.856.140 operações, no 
valor de 33.690,5 milhões de escudos, o que se traduz numa média diária de 32.483 operações no valor 
de 92,3 milhões de escudos.  

Quanto à utilização deste serviço no país, e seguindo o mesmo padrão de uso nos ATM, ressalta-se a 
prestação da ilha de Santiago com 53,1% das transações efetuadas, correspondente ao valor de 19.587,2 
milhões de escudos (58,1% do valor total pago). Do total de pagamentos efetuados nesta ilha, a cidade 
da Praia responde por 5.324.633 operações (84,6%) no valor de 18.283,5 milhões de escudos (93,3%). 
Comparativamente a 2015, verifica-se um crescimento exponencial (89,0% na quantidade e 56,0% no 
valor) nas transações realizadas nos restantes municípios de Santiago, tendo sido movimentados 1.303,7 
milhões de escudos (6,7%) referentes a 967.028 operações (15,4%), correspondente a uma média aproxi-
mada de 120.879 operações no valor de 163,0 milhões de escudos por município. 

Segue-se a ilha de São Vicente com 21,5% (2.543.684) no valor de 5.906,9 milhões de escudos e a ilha 
do Sal com 14,3% (1.694.107) no valor de 5.014,3 milhões de escudos, dos pagamentos efetuados. As 
outras ilhas participam, no conjunto, com 1.326.688 operações (11,2%) no valor de 3.182,1 milhões de 
escudos (9,4%), sendo que Boa Vista, individualmente, responde por 54,8% em quantidade e 54,1% em 
valor, deste total, o que se traduz em 727.092 operações no valor de 1.720,1 milhões de escudos.
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Quadro I.9 - utilização do serviço POS por ilhas 

 Quantidade: Unidade; Valor: milhões de escudos

 
 

2016 Peso (%)
Quantidade Valor Quantidade Valor 

Santiago 6 291 661 19 587,2 53,1 58,1
São Vicente 2 543 684 5 906,90 21,5 17,5
Sal 1 694 107 5 014,30 14,3 14,9
Boa Vista 727 092 1 720,10 6,1 5,1
Santo Antão 273 563 591 2,3 1,8
Fogo 105 114 236,7 0,9 0,7
São Nicolau 142 434 441,7 1,2 1,3
Maio 42 877 113,6 0,4 0,3
Brava 35 608 79 0,3 0,2
total 11 856 140 33 690,5 100,0 100,0
Fonte: SISP 

Em 2016, não obstante a possibilidade de realizar um vasto leque de serviços no canal Televinti4, o 
número de operações voltou a diminuir, prosseguindo a tendência verificada em 2014 e 2015. No final 
do ano estavam associados 27.720 utilizadores (mais 1.637 novas adesões), traduzindo um aumento de 
6,3% no número de associados quando comparado com o período homólogo (2015:26.083). Registou-se 
um total de 198.358 de operações, dos quais 75,5% com movimentação de fundos (gráfico I.7), no valor 
de 91,9 milhões de escudos, uma diminuição de 10,7% em quantidade e 6,2% em valor, no total das ope-
rações processadas através deste canal, comparativamente a 2015.

Gráfico I.7 - Quantidade de operações efetuadas através do serviço televinti4
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Pese embora a evolução decrescente, o valor médio por operação foi superior ao verificado no período 
homólogo, situando-se em 613,8 escudos (2015: 584,3 escudos), tendo-se realizado diariamente 459 
operações no valor de 251.781 escudos.



Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano / 2016                                        25

Quadro I.10 -televinti4 - Operações com movimentação de fundos - 2016
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2015 2016  Variação % 
 Quantidade  Valor  Quantidade  Valor  Quantidade  Valor 

 Operações  Televinti4 167.602   97,9   149.735   91,9   -10,7 -6,2 
 Média diária 459   0,3   410   0,3   -10,7 -6,2 
 Valor médio em escudos -     584,3   613,8   

Fonte: SISP

O serviço Vinti4net mantém o ritmo de crescimento exponencial verificado em 2015, 91,6% em 
quantidade e 80,1% no valor, uma variação positiva que sinaliza a importância que lhe é atribuída pelos 
utilizadores. Através do serviço Vinti4net foram efetuados 7.830 pagamentos de serviços no valor de 226 
milhões de escudos. Em termos de valores médios, significa que por cada transação foram pagos 28.968 
escudos, correspondendo a uma média diária de 21 pagamentos no valor de 621.432 escudos (2014: 
345.030 escudos). 

Quadro I.11 – Pagamentos de serviços – vinti4net
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2015 2016  Variação % 
 Quantidade  Valor  Quantidade  Valor  Quantidade  Valor 

 Operações  Vinti4net        4.087   125,9   7.830   226,8   91,6 80,1 
 Média diária 11   0,3   21   0,6   87,5 73,9 
 Valor médio em escudos 30.813,8   28.965,5   

Fonte: SISP

1.2.2 - SWIFt

Há décadas que a confiança no sistema SWIFT se impõe como uma pedra basilar do sistema financei-
ro à escala mundial.

Em 2015 e 2016, foi perpetrada, com sucesso, uma série de ciberataques através da rede bancária da 
SWIFT, nomeadamente, no Equador, Bangladesh e Vietname, que resultaram no roubo de milhões de 
dólares. Tais ataques exploraram as vulnerabilidades dos sistemas dos bancos, permitindo aos atacantes 
ganhar o controlo das credenciais atribuídas pela SWIFT. 

Reagindo a esses incidentes, a SWIFT, prestadora de serviços de troca segura de mensagens financei-
ras, anunciou, em 27 de setembro de 2016, um novo regime de padrões de cibersegurança mandatórios 
que devem ser adoptados pelas instituições financeiras utilizadoras da rede interbancária de mensagens, 
inscrevendo, ainda, na sua agenda, como prioridade máxima, a questão da prevenção da fraude e a neces-
sidade de adopção da Norma ISO 20022. Considerada como a chave da interoperabilidade, esta norma 
irá proporcionar maior automatização e consistência nas mensagens, mitigando, assim, os riscos de erros.

Consequentemente, em novembro de 2016, a rede SWIFT partilhada - que é gerida pelo Banco de 
Cabo Verde e integra a maior parte das instituições de crédito autorizadas a operar no país - foi objeto de 
um upgrade para a versão 7.1.20, de forma a compatibilizar-se com o Standards MT Maintenance Release 
2016 (SR 2016). 
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Sublinhe-se que, com a aplicação destes padrões, a SWIFT espera elevar os níveis de segurança na rede 
e apoiar os seus clientes nos esforços de prevenção e deteção do uso fraudulento desta infraestrutura, 
incrementando, ao mesmo tempo, a sensibilização e educação em matéria de segurança que devem ter 
primazia na actual luta contra as transferências de fundos de índole criminosa. 

De acordo com os dados estatísticos difundidos pela SWIFT, em 2016 foram enviadas mais de 6.500 
milhões de mensagens FIN, representativas de um crescimento da ordem de 6.5% face ao ano de 2015 
(6.106,6 milhões de mensagens). O Gráfico I.8 retrata a evolução do tráfego mensal de mensagens 
SWIFTNet FIN durante o ano de 2016, comparativamente a 2015. 

Gráfico I.8- tráfego mensal SWIFTNet (mensagens FIN)
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O Gráfico I.9 apresenta a distribuição do tráfego global (média mensal) de mensagens FIN por merca-
do, enviadas através da rede SWIFT durante o ano em análise. Em termos homólogos, o tráfego total de 
mensagens cresceu em cerca de 6,8%, na decorrência do persistente aumento do volume de pagamentos, 
títulos e transações do tesouro cujas prestações foram de, respetivamente, 7,1%, 6,7% e 7,1%.

Gráfico I.9 – Distribuição do tráfego de mensagens FIN por mercado
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1.3. Sistemas de Liquidação Interbancária

Em Cabo Verde, tal como na generalidade dos países com um sistema de pagamentos organizado, o 
Sistema de Liquidação Interbancária engloba duas formas de liquidação complementares: i) a liquidação 
por bruto em tempo real com finalização definitiva e irrevogável efetuada através do SGDL - Sistema de 
Gestão de Depósitos e Liquidação; ii) e a liquidação por compensação realizada através do SICIL - Siste-
ma Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação.

1.3.1 - Serviços de Compensação Interbancária

Em março de 1995, foi instituído o Sistema de Compensação Interbancária com a finalidade de faci-
litar a compensação de uma grande quantidade de pagamentos de baixo valor, logo de risco sistémico 
limitado, imprimindo, assim, um maior dinamismo ao sistema de pagamentos. Este Sistema integra os 
subsistemas de compensação de Cheques e Documentos Afins, de Transferência Eletrónica de Fundos 
à Crédito e da rede vinti4, os quais têm processamentos e formatos de dados distintos, que devem ser 
observados pelos participantes na transmissão das informações, em função das especificações técnicas 
definidas nos referidos manuais. 

O Serviço de Compensação Interbancária orienta-se pelo Regulamento do Sistema Integrado de 
Compensação Interbancária e Liquidação (SICIL) emitido pelo Banco de Cabo Verde, que define as 
regras de funcionamento e de processamento, e dos manuais de procedimentos e especificações técnicas 
divulgados a todos os intervenientes. 

A gestão eficiente e eficaz dos sistemas de compensação tem exigido um esforço de acompanhamento, 
dinamização e desenvolvimento permanentes. A implementação destes sistemas resulta de um trabalho 
de cooperação entre as instituições participantes, a SISP e o Banco de Cabo Verde, que tem assumido um 
papel relevante na coordenação de atividades, reforçando, assim, a posição de vanguarda do banco cen-
tral na adoção de processos tecnológicos avançados e de padrões internacionais aplicáveis aos sistemas 
de pagamento, cujo objectivo principal consiste em incrementar maior eficiência e segurança ao sistema. 

Os participantes do SICIL utilizam a rede interbancária de comunicação da SISP para a transmissão 
das transações, cuja informação, uma vez processada, é encaminhada para as diversas entidades envol-
vidas, participantes e Banco de Cabo Verde, o qual procede à liquidação financeira dos saldos apurados. 

O subsistema de Cheques e Documentos Afins sofreu, em 2014, uma alteração estrutural com a entra-
da em funcionamento da Transmissão de Imagem de Cheques passando, assim, a prevalecer uma única 
compensação a nível nacional. Em consequência, foram desativadas as praças de troca física de docu-
mentos nas ilhas de Santiago (Praia e Assomada), São Vicente, Sal e Santo Antão (Ribeira Grande). Com 
a desmaterialização dos cheques, impõe-se a obrigatoriedade do cumprimento da normalização técnica 
referente à existência da linha de leitura ótica de modo a permitir o processamento e a transmissão dos 
dados entre as instituições participantes. 

Desde 2011, o subsistema de Transferência Eletrónica de Fundos abrange as transferências a crédito 
desmaterializadas, independentemente do montante, e oferece aos clientes bancários a possibilidade de 
transferirem fundos por via eletrónica a favor de contas domiciliadas em outras instituições de crédito. 
Dentro desse contexto, foi instituída a utilização obrigatória do Número de Identificação Bancária (NIB) 
através da Instrução Técnica do Banco de Cabo Verde Anexa à Circular Série A, nº 100, de 04 de janeiro 
de 2001.

O subsistema da rede vinti4 engloba as operações efetuadas nos caixas automáticos, nos terminais de 
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pagamento automático e as operações processadas através dos serviços Televinti4 e Pagamentos Online 
na WEB, funcionando em tempo real durante 24 horas nos sete dias da semana.  

Em termos globais, o SICIL processou 13.798.905 operações no valor de 231.243,9 milhões de escudos 
em 2016 que, quando comparado com o ano de 2015, revela um aumento em quantidade (15,8%) esti-
mulado, particularmente, pelo crescimento no número das operações processadas através da rede vinti4. 
Das operações compensadas, 93,6% referiam-se ao subsistema da rede vinti4 e 4,1% ao subsistema de 
transferências, seguido de 2,3% do subsistema de cheques e documentos afins. 

Com exceção da rede vinti4 que, pelas suas características de disponibilidade ininterrupta, operou 365 
dias em 2016, os restantes subsistemas do SICIL funcionaram 251 dias nesse mesmo período. 

No final de 2016, mantinha-se em dez o número de participantes diretos no SICIL, mais precisamente, 
oito instituições de crédito, o Banco de Cabo Verde e o Tesouro.

1.3.2 - Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação 

A gestão do Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação (SGDL) em funcionamento desde abril de 
2008 é da competência do Banco de Cabo Verde. Este sistema tem como objetivo oferecer um serviço de 
liquidação, em moeda de banco central, aos participantes autorizados a deter uma conta de liquidação 
no BCV, permitindo-lhes processar, com eficácia, os movimentos relativos à execução da política mone-
tária e, consequentemente, minimizar os riscos de crédito, de liquidez e sistémico. Constitui, igualmente, 
um instrumento essencial de apoio aos participantes6 na gestão dos seus fundos, na medida em que lhes 
proporciona informações ao longo do dia para efeito de monitorização das operações sobre as quais in-
tervêm, e lhes oferece a possibilidade de consulta, a todo o momento, do saldo das suas contas junto do 
Banco de Cabo Verde.

Além das instituições de crédito, do Tesouro e de algumas instituições parabancárias domiciliadas no 
país, é permitida a abertura e movimentação de contas de depósito à ordem no Banco de Cabo Verde por 
outras entidades, como é o caso de determinadas contas especiais do Estado e de Organismos Interna-
cionais. 

As regras de funcionamento do SGDL estão consagradas na Instrução Técnica nº 144 de 22 de dezembro de 
2008, que inclui as orientações de base do Sistema e as relações e responsabilidades das partes intervenientes. 

Em resultado da análise feita pelo Banco de Cabo Verde, concluiu-se que o sistema funcionou de forma 
regular mantendo-se a um nível satisfatório de desempenho durante o ano de 2016, e continuou a liquidar 
um número crescente de operações em todos os dias úteis, no período das 08 às 16 horas. De ressaltar, 
contudo, alguma instabilidade sentida no mês de Agosto, devido à implementação de uma nova função7 no 
sistema, com impactos a nível da liquidação das operações, mas sem repercussão nos participantes.  

A sessão de liquidação no SGDL encontra-se organizada em duas subseções distintas: i) o Período 
Normal, que funciona das 8 às 15 horas, em que é permitida a liquidação de todas as operações elegíveis 
no Sistema e ii) o Período de Pré-Fecho, que funciona das 15 às 16 horas e se restringe à liquidação de al-
guns tipos de operação. Embora o horário de encerramento da liquidação das operações no SGDL tenha 
sido fixado para as 16:00 horas, a necessidade pontual de acolher as operações negociadas no mercado 
monetário contratadas pelos participantes próximo ao cut-off do Período de Pré-Fecho, ou ainda os sal-
dos de compensação referentes ao segundo ciclo de compensação obrigam, por vezes, ao alargamento da 
sessão de liquidação para além do limite estabelecido.
6  Essas informações são disponibilizadas somente aos participantes do SGDL que também fazem parte do SICIL.
7 Passagem à produção das funcionalidades de Fila de Espera e Monitorização (1ª fase).
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Gráfico I.10 – Operações liquidadas por horário de liquidação - 2016
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O gráfico I.10 apresenta a distribuição das operações liquidadas no sistema por horários de liquidação, 
no decurso do ano em análise, em que se distingue um pico de liquidação durante o período normal, 
entre as 9 e as 10 horas, que abrange os saldos de compensação (rede vinti4, cheques e transferências), 
as operações com o exterior do tesouro, as operações de compra e venda de moeda estrangeira das insti-
tuições de crédito e os reembolsos das operações overnight. Além destas operações, são ainda liquidadas 
durante o período normal as operações de levantamento e depósito de numerário das instituições de 
crédito e as operações negociadas através do mercado de valores mobiliários.

Desta forma, e à semelhança dos anos anteriores, a concentração do fluxo de liquidez no Sistema 
revela-se mais densa no período normal com uma representatividade de 89% da quantidade total das 
liquidações, enquanto o período de pré-fecho, que tem vindo a registar um tendência de crescimento, 
concorre com 11% das operações.

   Gráfico I.11 - Concentração do fluxo de liquidez por período de liquidação
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2. Meios e Instrumentos de Pagamento
2.1 - Evolução

A evolução dos meios e instrumentos de pagamento em Cabo Verde continua a caracterizar-se por 
uma alteração contínua no comportamento associado aos pagamentos, facto evidente na mudança do 
padrão de utilização destes instrumentos, nos últimos 10 anos, com uma clara preferência pelos instru-
mentos eletrónicos na realização de operações bancárias, que, conforme indicam os dados apresentados 
no Quadro II.1, se revelam como aqueles mais utilizados pelos cabo-verdianos. 

Quadro II.1 - Meios e instrumentos de pagamento
Quantidade: unidades: valor: milhões de escudos

2015 2016 Variação %
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Notas e moedas em circulação - 9.342,4 - 9.688,2 - 3,7
Cheques 1.581.572 200.727,1 1.536.952 191.930,9 -2,8 -4,4

Compensação 305.802 72.003,9 319.189 74.953,8 4,4 4,1
Balcão 1.275.770 128.723,2 1.217.763 116.977,1 -4,5 -9,1

transferências 2.537.293 459.286,5 2.702.502 410.758,5 6,5 -10,6
Interbancárias 503.763 111.538,9 559.553 118.288,6 11,1 6,1
Intrabancárias 2.033.530 347.747,6 2.142.949 292.469,9 5,4 -15,9

Cartões 14.958.912 62.255,5 17.875.174 71.682,9 19,5 15,1
Cartão Vinti4 14.448.902 55.942,8 17.254.650 64.300,9 19,4 14,9
Cartões Internacionais 510.010 6.312,8 620.524 7.382,0 21,7 16,9

total¹ 19.077.777 722.269,1 22.114.628 674.372,2 15,9 -6,6
Peso %

Cheques 8,3 27,8 6,9 28,5 -1,3 0,7
transferências 13,3 63,6 12,2 60,9 -1,1 -2,7
Cartões 78,4 8,6 80,8 10,6 2,4 2,0
Fonte: BCV, SISP e Instituições de  Crédito
¹ O valor total dos meios e instrumentos de pagamento não inclui o valor de notas e moedas em circulação

Confirmando o padrão de utilização dos instrumentos de pagamento no país, observa-se pelo gráfico 
II.1 que os cartões de pagamento sobressaem como o instrumento de maior uso, como o comprova a 
evolução da taxa de representatividade no conjunto das operações realizadas, ao longo dos anos, tendo-
-se fixado em 80,8%, no final de 2016 (2015:78,4%).
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Gráfico II.1 - Evolução do peso da utilização dos instrumentos de pagamento
2006-2016
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Os dados continuam a demonstrar a supremacia dos cartões e das transferências sobre os cheques, 
facto que torna visível a importante conquista dos instrumentos de pagamento eletrónico em detrimento 
dos escriturais. Cabe destacar, ainda, o crescente crescimento da utilização das transferências interbancá-
rias, reflexo da entrada em funcionamento do Sistema de Transferência Eletrónica de Fundos – Crédito 
(2011) que veio possibilitar uma multiplicidade de pagamentos a partir de um único ordenante.

Gráfico II.2 - Evolução dos instrumentos de pagamento - 2012 - 2016
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2.1.1 - Numerário

Mesmo ocorrendo uma alteração permanente no comportamento associado à utilização dos instru-
mentos de pagamento e ainda que a análise de alguns rácios que relacionam a circulação com os agre-
gados monetários M1 (peso da circulação monetária), M2 (preferência pela moeda do banco central) 
e o PIB sugira uma tendência à preferência crescente pelos instrumentos de pagamento alternativos, o 
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numerário continua a evidenciar-se como o meio de pagamento mais utilizado pela população dada a 
sua característica de liquidez imediata.   

Quadro II.2 - Circulação monetária – indicadores

Valor: milhões de escudos

2012 2013 2014 2015 2016

 Notas e moedas em circulação (C ) 8.138,9 8.460,7 8.971,6 9.342,4 9.688,2

 Depósitos à ordem (DO) 33.321,8 39.462,5 45.567,9 47.283,1 52.803,2

M1(C+DO) 41.460,7 47.923,2 54.539,4 56.625,5 62.491,4

Depósitos a prazo¹ (DP) 73.324,8 81.876,6 86.800,8 93.156,0 99.319,0

M2 (M1+DP) 114.785,5 129.799,8 141.340,2 149.781,5 161.810,4

PIB² 150.724,9 153.723,2 156.378,5 159.403,6 163.295,2

 rácios

Velocidade de circulação (V)

V1(PIB/C) 18,52 18,17 17,43 17,06 16,86

rácio Circulação/PIB

C/PIB 0,054 0,055 0,057 0,059 0,059

Peso da circulação monetária

C/M1 0,196 0,177 0,164 0,165 0,155

Preferência pela moeda do Banco Central

C/M2 0,071 0,065 0,063 0,062 0,060
Fonte: Instiuições de crédito e BCV
¹ Inclui somente os depósitos a prazo em M/N, de poupança, de emigrantes, e de residentes em divisas
² Informações do PIB de acordo com informações disponibilizadas pelo Departamento de Estudos e Estatísticas do BCV

Os indicadores analisados em 2016 revelam um incremento do agregado monetário M1 de 10,4% 
explicado, sobretudo, pelo aumento de 11,7% verificado nos Depósitos à Ordem, o que se reflete no au-
mento do coeficiente do peso da circulação da moeda (C/M1) que diminui de 0,165 em 2015 para 0,155 
pontos base em 2016. Reflexo desta evolução, o coeficiente da preferência pelo ativo de liquidação do 
banco central, ponderada pela grandeza entre as notas e moedas em poder do público e a massa mone-
tária M2, acusa, de igual modo, uma diminuição, facto que reforça a análise da preferência da população 
bancária pelo uso de instrumentos alternativos.
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Gráfico II.3 -Evolução dos agregados monetários
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No final de 2016, as notas e moedas em circulação atingiram o montante de 9.688,2 milhões de escu-
dos, tendo a circulação monetária registado um aumento de 3,7% face ao ano de 2015. Do total global, as 
notas representam 94,0%, das quais 82,4% correspondem às de mil e dois mil escudos, as únicas denomi-
nações disponibilizadas através das caixas automáticas da rede vinti4.

Gráfico II.4 - Notas em circulação por denominação
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2.1.2 - Cheque

Durante o ano de 2016, foram processados 1.536.952 cheques no valor de 191.930,9 milhões de es-
cudos, o que se traduz numa diminuição da utilização deste instrumento face ao ano anterior, tanto em 
quantidade (2,8%) como em valor (4,4%). Para este decréscimo geral contribuem os cheques processados 
via compensação que acusam taxas de diminuição de 4,5% em quantidade e 9,1% em valor. Reflexo desta 
evolução, a média diária de cheques pagos passa de 6.276 cheques no valor de 796,5 milhões de escudos 
em 2015, para 6.123 cheques no valor de 764,7 milhões de escudos em 2016.
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Seguindo o mesmo comportamento, a média mensal de cheques pagos diminui, tendo-se registado 
um total de 128.079 cheques/mês no valor de 15.994,2 milhões de escudos, o que se traduz em menos 
3.719 cheques no valor de 733,1 milhões de escudos processados mensalmente, quando comparado com 
os dados de 2015. O valor médio processado nos últimos anos mantém-se em 0,2 milhões de escudos 
para os cheques pagos via compensação e 0,1 milhões de escudos para os pagos através dos balcões. 

Gráfico II.5 - Evolução dos cheques
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Fonte: BCV e Instituições de Crédito

Importa salientar que o nível de interbancariedade do cheque continua a ser pouco visível, o que, pre-
sumivelmente, pode estar relacionado com dois factores determinantes: i) a sua gradual substituição por 
instrumentos de pagamento eletrónico e ii) a falta de confiança, que se traduz na sua fraca aceitação no 
seio dos comerciantes por ser um instrumento de pagamento de risco, na medida em que não apresenta 
as características de pronto pagamento.  

Nos últimos cinco anos (2012 a 2016), os pagamentos com cheque diminuíram, em média, 3,8% em 
quantidade e 6,3% em valor.

Gráfico II.6 - Cheques da compensação e dos balcões das IC (em valor) - 2012 - 2016
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Analisando o gráfico II.7, verifica-se que 68,2% dos cheques pagos (830.514) pelo sistema bancário con-
centram-se no escalão até 50 mil escudos, embora com uma menor contribuição em valor de 12,0% (14.037,2 
milhões de escudos). Em sentido oposto, nota-se o escalão de 500 mil escudos a 10 milhões de escudos que em 
termos de quantidade responde por 4,0% do total dos cheques (48.711 cheques), mas que em valor representa 
uma percentagem bastante expressiva (45,2%), traduzindo-se em 52.873,6 milhões de escudos. 

Gráfico II.7- Peso dos cheques pagos por escalão de valores - 2016
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Fonte: BCV e Instituições de Crédito

Ainda no que toca à utilização do cheque, observa-se que, no universo das operações realizadas com 
este instrumento de pagamento, 3.755 no valor de 2.546,0 milhões de escudos foram devolvidos, o que 
corresponde a um diminuição em quantidade (5,5%) e um acréscimo em valor (14,7%), comparativa-
mente a 2015. 

Seguindo a mesma tendência, a média mensal de cheques devolvidos passou de 331 cheques no valor 
de 185,0 milhões de escudos, em 2015, para 313 cheques no valor de 212,2 milhões de escudos, em 2016. 

Quadro II.3 - Cheques devolvidos
Quantidade: unidade; Valor: milhões de escudos

2015 2016
Quantidade Valor Quantidade Valor

Compensação 3.277 1.369,3 3.199 1.099,5
Balcão 696 850,3 556 1.446,5
total 3.973 2.219,6 3.755 2.546,0
Média Mensal 331 185,0 313 212,2

Fonte: BCV e Instituições de crédito

Tal como verificado nos anos anteriores, o motivo “Falta ou insuficiência de provisão” revela-se como 
o de maior uso na devolução de cheques, tendo atingido uma representatividade de 54,1% (2.031 che-
ques), facto que reforça a análise do baixo nível de interbancariedade do cheque fundamentada pela pou-
ca confiança depositada neste instrumento de pagamento, devido à sua má utilização. Outros motivos, 
nomeadamente, falta de requisito principal, irregularidade de assinatura, saque irregular, entre outros, 
estiveram na origem das restantes devoluções, perfazendo um total de 1.724 cheques (45,9%). 
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Gráfico II.8 – Peso de cheques devolvidos por tipo de motivo de devolução
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A proporção dos cheques devolvidos sobre o total de cheques contraria a tendência observada nos 
últimos 3 anos, tendo diminuído de 0,3% em 2015 para 0,2% em 2016, aumentando, contudo, em valores, 
tendo passado de 1,1% em 2015 para 1,3% em 2016.

 Quadro II.4 - total de Cheques apresentados e devolvidos  
Quantidade: unidade; Valor: milhões de escudos

 
 

2015 2016
Quantidade Valor Quantidade Valor

Total de Cheques 1 581 572 200 727,1 1 536 952 191 930,9
Total de devoluções 3 973 2 219,6 3 755 2 546,0
Cheques devolvidos/cheque apresentados (%) 0,3 1,1 0,2 1,3
Fonte: BCV e Instituições de crédito 
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O cheque é uma ordem de pagamento dada pelo titu-
lar de uma conta, ou seu representante, à instituição 
de crédito depositária para que esta pague ao portador 
legítimo uma determinada importância. É um meio 
de pagamento que pressupõe um espírito de confian-
ça mútua, daí implicar um conhecimento mínimo de 
regras relativas ao seu preenchimento e uso. 

Até ao aparecimento dos meios de pagamento elec-
trónicos, o cheque evidenciava-se como o instrumen-
to de pagamento que melhor aliava à segurança e à 
facilidade de utilização. Com o passar dos anos, re-
gistou-se um aumento gradual do número de cheques 
devolvidos por motivos diversos, sugerindo, assim, a 
necessidade de dignificar e promover a utilização des-
se título através da criação de mecanismos e normati-
vos destinados a regulamentar o seu funcionamento. 

Neste sentido, apresenta-se um conjunto de cuidados 
básicos e práticas recomendáveis quer para o emiten-
te, quer para o beneficiário do cheque8.

1. Para o emitente do cheque:

➢ Verifique se a conta dispõe de fundos disponí-
veis suficientes para o pagamento do cheque;

➢ Verifique se o cheque está dentro do prazo de 
validade inscrito no módulo, caso aplicável;

➢ Entregue pessoalmente os cheques ao benefici-
ário e sempre emitidos em nome da pessoa ou 
entidade a quem se pretende fazer o pagamento;

➢ Escreva apenas nos locais destinados a preenchi-
mento, sem ultrapassar os espaços delimitados 
para o efeito;

➢ Emita o cheque sem emendas ou rasuras;

➢ Escreva sempre a data de emissão;

➢ Escreva o nome ou denominação da entidade a 
quem o cheque é passado;

➢ Escreva sempre o valor do cheque por extenso, 
com a indicação completa do valor expresso em 
algarismos;

➢ Assine o cheque no local indicado para o efeito, 
de acordo com a assinatura que consta da ficha 
de assinaturas do seu Banco, e ter sempre em 

8 Site Portal do Cliente Bancário do Banco de Portugal.

atenção as condições de movimentação da conta 
(individual, plural – solidária/conjunta/mista).

2. Para o Beneficiário do cheque:

➢ Exija e anote a identificação e o contacto do emi-
tente do cheque, no caso de se tratar de desco-
nhecido;

➢ Verifique a regularidade de preenchimento do 
cheque, designadamente, se existem emendas ou 
rasuras, se a data de emissão que nele figura é a 
do dia em que é emitido, e se o cheque é emitido 
dentro do prazo de validade do módulo respec-
tivo;

➢ Se receber um cheque para pagamento de mer-
cadoria que tem de entregar ao emitente, não 
entregue a mercadoria antes da boa cobrança do 
cheque;

➢ Se for confrontado com a revogação do cheque 
que vai apresentar a pagamento, por um motivo 
que sabe ser falso, pode agir judicialmente con-
tra o emitente, dado que a proibição injustificada 
do pagamento de um cheque pode configurar o 
crime de emissão de cheque sem provisão ou de 
burla;

➢ Apresente o cheque a pagamento durante o pra-
zo de 8 dias (incluindo fins-de-semana e feria-
dos), a contar do dia seguinte à data de emissão 
indicada no cheque9;

➢ Guarde os cheques recebidos em lugar seguro 
e evite a sua entrega a quem não mereça a sua 
confiança.

E, por último, caso o emitente do cheque não lhe 
inspirar confiança, prefira os meios de pagamentos 
eletrónicos, como é o caso dos cartões bancários e das 
transferências bancárias.

9 Lei uniforme relativa aos cheques – Convenção de Genebra de 
19 de Março de 1931

Caixa 1 - Boas Práticas: Cuidados na emissão e aceitação de cheques
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Aspectos importantes a ter em atenção. Lembre-se que:

➢ O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Ao emiti-lo, lembre-se de que ele poderá ser imediatamente 
descontado;

➢ Os bancos não se responsabilizam pelo pagamento de cheques perdidos, extraviados, ou falsificados; 

➢ Nunca deixe requisições ou cheques assinados na caderneta;

➢ Mantenha o seu endereço, e-mail e contactos telefónicos sempre atualizados nos Bancos de que é cliente;

➢ Guarde os seus cheques em lugar seguro e tenha na sua posse apenas o número de cheques que pensa 
utilizar no curto prazo;

➢ Se lhe roubarem os módulos de cheque ainda não preenchidos, deverá dirigir-se ao seu banco e reportar 
o ocorrido, solicitando a revogação desses módulos. Deste modo, está a dar ao seu banco ordem para 
não pagar esses cheques, caso venham a ser apresentados a pagamento;

➢ Se não tiver fundos disponíveis na conta, os cheques serão devolvidos por “falta de provisão”, por isso 
controle os seus depósitos e levantamentos (inclusive os realizados com o seu cartão vinti4);

➢ A emissão de cheques sem provisão constitui crime punível com pena de prisão;

➢ A não regularização de cheques devolvidos impede o emitente de usar cheques durante os 2 anos seguintes, 
contados a partir da data da decisão de rescisão da convenção;

➢ O cliente que tiver sido incluído na LUR (Listagem de Utilizadores de Cheque que Oferecem Risco) pode 
solicitar a sua remoção por carta dirigida ao seu banco ou diretamente ao Banco de Cabo Verde, desde 
que comprove o pagamento do (s) cheque (s) que deram origem à ocorrência;

➢ A remoção ocorre automaticamente, findo o período de 2 anos, com efeitos a partir da data de entrada 
na LUR.

2.1.3. transferências 

A transferência é, depois dos cartões, o instrumento com maior uso pela população bancarizada, ten-
do sido processadas, em 2016, 2.702.502 transferências no valor de 410.758,5 milhões de escudos o que, 
comparativamente ao período homólogo, representa um aumento em quantidade de 6,5% e um decrés-
cimo em valor de 10,6%. Tal evolução no valor global ficou a dever-se, essencialmente, às transferências 
intrabancárias que acusaram taxas de diminuição de 15,9%.

Apesar da diminuição ocorrida no valor das transferências intrabancárias, há que destacar a primazia 
destas sobre as transferências interbancárias, com os primeiros a representarem 79,3% em quantidade e 
71,2% em valor e os últimos por 20,7% e 28,8%, em quantidade e em valor, respetivamente. Estas percen-
tagens evidenciam que as transferências de montantes elevados são processadas através da compensação, 
com a média diária a situar-se em 2.229 transferências (2015: 1.999 transferências) no valor de 471,3 
milhões de escudos (2015: 442,6 milhões de escudos) e o valor médio por transferência a fixar-se em 211 
mil escudos (2015: 221 mil escudos). 

Para as transferências intrabancárias, a média diária acusa um aumento em quantidade e uma dimi-
nuição em valor, tendo passado de 8.069 transferências/dia no valor de 1.380,0 milhões de escudos, em 
2015, para 8.538 transferências/dia no valor de 1.165,2 milhões de escudos, em 2016. Por conseguinte, o 
valor médio por transferência processada caiu de 171 mil escudos para 136 mil escudos. 
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Gráfico II.9 – transferências domésticas2015 - 2016
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2.1.4. Cartões de pagamento

O uso dos cartões bancários em Cabo Verde remonta a finais de 1999, e está intimamente ligado à 
criação da Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamento. A disponibilização dos cartões de paga-
mentos na rede vinti4 teve um forte impacto no sistema bancário nacional e uma excelente aceitação por 
parte da população bancária, o que se traduz num crescimento significativo, quer do número de cartões 
produzidos, quer da quantidade e do valor das operações realizadas. 

No final do ano, o número de cartões de pagamentos voltou a aumentar, prosseguindo a tendência 
dos anos anteriores. Estavam registados na rede 200.636 cartões de débito (cartões Vinti4), mais 6,4% do 
que em 2015. Nos últimos cinco anos, verifica-se um certo abrandamento na média (1,5%) dos cartões 
de débito ativos e reconhecidos na rede. Em 2016, foram produzidos 105.754 cartões, sendo que 34.507 
cartões referem-se a novas emissões (32,6%) e 71.247 a renovações (67,4%).

Gráfico II.10 – Evolução anual de cartões produzidos e em circulação
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Emitiu-se ainda, 12.576 cartões internacionais em nome de residentes, dos quais 11.058 cartões pré-
-pagos (87,9%) e 1.518 cartões de crédito (12,1%). 

Registou-se em 2016 um total de 620.524 transações com cartões internacionais no valor de 7.382,0 
milhões de escudos, o que representa taxas de aumento tanto em quantidade como em valor de 21,7% e 
16,9%, respetivamente, comparativamente ao ano de 2015. De referir que, do total das operações, 57,6% 
(357.653 operações) foram realizadas nos ATM no valor de 4.260,9 milhões de escudos (57,7%), e 42,4% 
nos POS, no valor de 3.121,1 milhões de escudos (42,3%). Este facto evidencia, ainda, que o serviço de 
aceitação de cartões internacionais vem apresentando uma evolução positiva, como o confirma o aumen-
to verificado no número de estabelecimentos ativos, na ordem dos 17,0%, passando de 618 estabeleci-
mentos em 2015 para 745 em 2016. 

Em 2016, foram processadas com cartões de pagamento 23.362.716 operações no valor de 71.682,9 
milhões de escudos, registando assim um crescimento de 17,2% em quantidade e de 15,1% em valor face 
ao ano anterior. Do total processado, 76,5% (17.875.174) referiam-se a operações com movimentação 
de fundos e 23,5% (5.487.542) a operações sem movimentação de fundos. Em média, cada cartão vinti4 
ativo efetuou 56 operações nos ATM e 59 nos POS (mais 11 operações), sendo que comparativamente ao 
ano transato, as operações realizadas com cartão vinti4 nos POS conheceram uma forte subida (22,9%) e 
no ATM um decréscimo (1,8%). 

Relativamente a 2015, a média diária das operações cresceu a uma taxa de 19,5% em quantidade e 
15,1% em valor, tendo passado de 40.983 operações no valor de 170,6 milhões de escudos para 48.973 
operações no valor de 196,4 milhões de escudos. 

Gráfico II.11- Evolução do valor médio realizado na rede vinti4
2012 – 2016

4.538,0
4.428,5

4.285,5

4.161,8   
4.010,2   

3.800,0

4.000,0

4.200,0

4.400,0

4.600,0

4.800,0

5.000,0

5.200,0

2012 2013 2014 2015 2016

M
il 

 e
sc

ud
os

 

Valor médio

Fonte: SISP

Refira-se, ainda, que a queda do valor médio realizado com cartão de pagamento torna-se percetível 
nos últimos cinco anos quando se compara o crescimento das quantidades com o dos montantes proces-
sados (vide gráfico II.11).
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Quadro II.5 - utilização de cartões em operações com movimentação de fundos
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2015 2016 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Cartão Vinti4 14.448.902 55.942,8 17.254.650 64.300,9 19,4 14,9

AtM 6.171.369 30.866,3 6.496.134 33.412,7 5,3 8,2

Levantamento 5.559.633 28.887,9 5.950.881 30.974,1 7,0 7,2

Transferências 33.986 1.043,6 42.721 1.284,4 25,7 23,1

Pagamento de serviços¹ 23.201 683,7 25.913 960,4 11,7 40,5

Carregamento móvel 554.549 251,2 476.619 193,8 -14,1 -22,9

 POS 8.105.844 24.852,6 10.600.951 30.569,4 30,8 23,0

Pagamentos 8.061.337 24.836,0 10.518.052 30.342,0 30,5 22,2

Carregamento móvel 44.507 16,5 51.598 18,6 15,9 12,6

Pagamento de serviços1 31.301 208,8

Outros Canais 171.689 223,9 157.565 318,7 -8,2 42,4

Transferências 2.149 42,0 2.210 43,5 2,8 3,5

Pagamento de serviços 4.397 127,2 8.147 228,2 85,3 79,4

Carregamento móvel 165.143 54,7 147.208 47,0 -10,9 -14,0

Cartões internacionais 510.010 6.312,8 620.524 7.382,0 21,7 16,9

      Levantamento nos ATM 307.288 3.704,9 357.653 4.260,9 16,4 15,0

      Pagamentos nos POS 202.722 2.607,9 262.871 3.121,1 29,7 19,7

Total 14.958.912 62.255,5 17.875.174 71.682,9 19,5 15,1

Fonte: SISP
¹Em 2016 os dados da rubrica "Pagamento de serviços" passaram a estar disponíveis também no canal POS 

Em razão do uso de cartões por funcionalidades, em 2016, e tal como aconteceu no ano anterior, os 
pagamentos realizados nos POS permanecem, em quantidade, superior aos levantamentos, reforçando 
assim o papel dos cartões como um instrumento de pagamento e não como um simples meio de acesso 
ao numerário (Gráfico II.12). Os pagamentos nos POS com 10.780.923 operações no valor de 33.463,1 
milhões de escudos, destacam-se pela sua elevada representação no total transacionado na rede com 
movimentação de fundos (60,3% da quantidade e 46,7% do valor). Face ao ano transato os pagamentos 
nos POS conheceram um crescimento de 30,5% em quantidade e 21,9% em valor, refletindo assim a 
vantagem proporcionada pelo factor rapidez, segurança e comodidade para os intervenientes no paga-
mento. Em média, foram efetuados diariamente 29.537 pagamentos nos POS, no valor de 91,7 milhões 
de escudos. 



Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano / 2016                                        45

Gráfico II.12 – Evolução dos levantamentos de numerário nos AtM e pagamentos nos POS
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Os levantamentos, com um peso relativo de 35,3% do total das operações processadas e 49,2% do 
valor, foram em quantidade o segundo tipo de transação mais relevante e em valor a mais expressiva na 
rede. Em 2016, foram transacionadas 6.308.534 operações no valor de 35.235,0 milhões de escudos. Dia-
riamente foram efetuados 17.284 levantamentos no valor de 96,5 milhões de escudos. Esta funcionalida-
de, quando comparada ao período homólogo, apresentou taxas de crescimento pouco expressivas (7,5% 
em quantidade e 8,1% em valor).

Em 2016, as operações de carregamento móvel, apesar do seu reduzido peso no total processado com 
cartão (3,8% da quantidade e 0,4% do valor), mantiveram uma variação negativa na sua utilização, quan-
do comparado com o período anterior, de 11,6% na quantidade e 19,5% no valor processado. Destes pa-
gamentos, os efetuados nos ATM representam 70,6% (476.619) em quantidade e 74,7% em valor (193,8 
milhões de escudos). Ainda, comparativamente ao período homólogo (Quadros II.6 e II.7), as operações 
de carregamento móvel realizadas através dos POS continuam a crescer (15,9% na quantidade e 12,6% 
no valor processado) contrariamente à utilização através dos outros canais (ATM, Vinti4net e Televinti4) 
que apresentam variação negativa de 13,3% e 21,3% respetivamente na quantidade e no valor processado. 

Por sua vez, com um peso insignificante em relação ao total processado com cartão na rede (0,3% e 
1,9% da quantidade e do valor respetivamente), as transferências apresentam o maior valor médio pro-
cessado por operação (29.554 escudos). De referir, ainda, que, foram processadas 44.931 operações de 
transferências bancárias no valor de 1.327,9 milhões de escudos, sendo 95,1% realizadas nos ATM, o que 
se traduz em taxas de crescimento de 24,3% e 22,3% em quantidade e no valor, respetivamente, face a 
2015. 

A funcionalidade pagamentos de serviços destaca-se pelo seu crescimento nos últimos anos, tendo, 
em 2016, registado, acréscimos exponenciais de 136,8% na quantidade e 72,3% no valor. Entende-se, 
pois, que o factor comodidade para o cliente justifica os crescimentos registados. Apesar das vantagens 
proporcionadas, a funcionalidade pagamentos de serviços permanece ainda pouco expressiva no total 
das operações com movimentação de fundos (0,4% na quantidade e 1,9% no valor).
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Gráfico II.13 – utilização de cartões em operações com movimentação de fundos
(valor)
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Fonte: SISP

O cartão vinti4, com 96,5% da quantidade e 89,7% do valor, envolveu 17.254.650 operações no valor 
de 64.300,9 milhões de escudos que mantiveram a sua posição preponderante no total das operações com 
movimentação de fundos transacionadas em 2016. Por sua vez, os cartões internacionais totalizaram 
620.524 operações (3,5%), no valor de 7.382,0 milhões de escudos (10,3%). 

A utilização do cartão vinti4 em operações com movimentação de fundos apresenta taxas de cresci-
mento assinaláveis de 19,4% em quantidade (mais 2.805.748 operações) e 14,9% em valor (mais 8.358,1 
milhões de escudos), em 2016, quando comparado com o período homólogo. Merece, também, destaque 
o crescimento expressivo em termos de quantidade (30,8%) e valor (23,0%) dos pagamentos efetuados 
com cartão vinti4, através dos POS e um decréscimo de 8,2% na quantidade processada nos outros canais. 

Quadro II.6 - Operações com movimentação de fundos efetuadas com cartão vinti4 (Quantidade)

unidade
  2012 2013 2014 2015 2016
Levantamento 4 688 415 4 969 359 5 264 674 5 559 633 5 950 881
transferências 21 045 23 972 30 219 36 135 44 931
Pagamento de serviços 8 314 6 457 13 779 27 598 65 361
Carregamento móvel 1 009 825 989 378 891 189 764 199 675 425
Pagamentos nos POS 3 641 695 4 583 412 6 067 322 8 061 337 10 518 052

Crescimento (%)
Levantamento 4,9 6,0 5,9 5,6 7,0
transferências 37,0 13,9 26,1 19,6 24,3
Pagamento de serviços 39,4 -22,3 113,4 100,3 136,8
Carregamento móvel 5,5 -2,0 -9,9 -14,2 -11,6
Pagamentos nos POS 40,3 25,9 32,4 32,9 30,5
Fonte: SISP
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Quadro II.7 - Operações com movimentação de fundos efetuadas com cartão vinti4 (Valor)
 Milhões de escudos

  2012 2013 2014 2015 2016
Levantamento 24 738,9 25 866,4 27 352,5 28 887,9 30 974,1
transferências 609,0 676,5 849,2 1 085,6 1 327,9
Pagamento de serviços 310,4 123,7 174,3 810,9 1 397,5
Carregamento móvel 378,6 358,9 332,8 322,4 259,4
Pagamentos nos POS 14 199,9 16 854,0 20 263,5 24 836,0 30 342,0

Crescimento (%)
Levantamento 3,1 4,6 5,7 5,6 7,2
transferências 22,4 11,1 25,5 27,8 22,3
Pagamento de serviços 19,4 -60,1 40,9 365,3 72,3
Carregamento móvel -2,6 -5,2 -7,3 -3,1 -19,5
Pagamentos nos POS 20,9 18,7 20,2 22,6 22,2
Fonte: SISP 

Durante o ano de 2016 foram efetuadas 675.425 operações de carregamento móvel no valor de 259,4 
milhões de escudos, uma diminuição de 88.774 operações relativamente a 2015. Na mesma linha, o valor 
médio diminuiu 9,0%, passando de 422 escudos em 2015 para 384 escudos. A média diária de carrega-
mento móvel efetuado situou-se em 1.850 operações no valor de 0,7 milhões de escudos (2015: 2.094 
operações no valor de 0,9 milhões de escudos).

No período em análise, realizaram-se 65.361 operações de pagamentos de serviços (mais 37.763 ope-
rações) no valor de 1.397,5 milhões de escudos (mais 586,6 milhões de escudos), sendo que foram diaria-
mente efetuados 179 pagamentos de serviços no valor de 3,8 milhões de escudos. Ainda com relação aos 
pagamentos de serviços, afiguram-se como a segunda operação com maior valor médio (21.381 escudos), 
sendo este seis vezes superior ao valor médio das operações totais processadas na rede (3.727 escudos).

Decompondo os pagamentos de serviços, verifica-se que o crescimento exponencial desta operação 
deriva do aumento dos pagamentos ao Estado e das compras de bilhetes de viagens. Assim, em 2016, os 
pagamentos ao Estado representavam 62,0% da quantidade e 77,4% do valor e as compras de bilhetes de 
viagem representavam 12,0% da quantidade e 16,2% do valor processado com cartão vinti4. De salientar, 
ainda, que, não obstante a sua contribuição conjunta na quantidade (25,3%), os pagamentos de eletrici-
dade e água e telecomunicação contribuíram com um reduzido peso no valor processado (5,4% e 0,6%, 
respetivamente). Por último, os pagamentos de seguros continuam ainda inexpressivos, quer em valor 
(0,6%), quer em quantidade (0,4%), no total dos pagamentos de serviços, tendo sido pagas 494 transa-
ções no valor de 4,9 milhões de escudos.
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Gráfico II.14- Pagamentos de serviços por setor de atividade - 2016
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A comparação com os anos anteriores demonstra que, do ponto de vista de utilização do cartão vinti4 
através dos POS (Gráfico II.15) nos diversos ramos de atividades, os pagamentos realizados nos estabe-
lecimentos comerciais mantiveram a sua posição preponderante, continuando responsáveis por 74,0% 
das operações (7.780.753), equivalente a 20.721,5 milhões de escudos (68,3%). Os pagamentos efetuados 
nos restaurantes representam 14,6% das operações (1.532.684), seguidos dos pagamentos de serviços 
que, apesar de apresentarem um número ligeiramente inferior de operações (848.758), os ultrapassam 
em valor. No total, foram pagos 4.977,1 milhões de escudos em serviços e 1.566,9 milhões de escudos em 
restaurantes. O total agregado dos restantes setores10 contribuiu com 355.857 operações (3,4%) no valor 
de 3.076,5 milhões de escudos (10,1%).

Gráfico II.15 - Pagamentos nos POS com cartão vinti4 por ramo de atividade 2016
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Em termos de operações processadas com cartões internacionais, assinala-se um crescimento nas 
transações com movimentação de fundos, de 21,7% em quantidade (mais 110.514 operações) e 16,9% em 
valor (1.069,2 milhões de escudos), o que se reflete na média mensal que passa de 42.501 operações no 
valor de 526,1 milhões de escudos em 2015 para 51.710 operações no valor de 615,2 milhões de escudos. 
10 Designadamente, hotéis, serviços públicos, transporte, agências de viagens, rent-a-car, duty free e jogos.
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Gráfico II.16 - Pagamentos efetuados nos POS por tipo de cartão
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Analisando os pagamentos efetuados nos POS, observa-se que, embora a representatividade do uso 
do cartão vinti4 ao longo dos anos se mantenha superior à dos cartões internacionais, o valor médio pago 
indica uma média por transação com cartões internacionais (11.873 escudos) quatro vezes superior à 
utilização do cartão vinti4 (2.885 escudos). 

Gráfico II.17 - Pagamentos nos POS com cartões internacionais, por ramo de atividade - 2016
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No que respeita aos pagamentos com cartões internacionais realizados nos POS pelos vários ramos de 
atividades, o setor hoteleiro (gráfico II.17) mantém a posição predominante (34,1% em quantidade e 49,9% 
em valor), seguido do “Duty-Free” (aeroportos) com 14,0% em quantidade e 5,9% em valor e das agências 
de viagens com um peso de 10,9% e 17,6% na quantidade e valor, respetivamente. O peso do setor hoteleiro 
no total das transações realizadas encontra-se estreitamente associado à atividade turística em Cabo Verde, 
dado este comprovado pela representatividade (91,5% da procura turística nacional11) das duas ilhas mais 
turísticas do país (Sal e Boa Vista), com 82,2% da quantidade e 78,3% do valor transacionado nos POS com 
cartões internacionais. É de se destacar a posição das compras nos estabelecimentos comerciais na quanti-
dade (20,5%) e valor (11,1%) transacionados, o que reflete também a preferência pelo cartão internacional 

11 INE (2017), Estatística do Turismo – Movimentação de Hóspede 2016
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na realização de compras (53.824 transações no valor de 345,9 milhões de escudos. De realçar ainda que 
foram efetuados 26.861 pagamentos nos serviços de restauração no valor de 124,4 milhões de escudos e 
26.908 pagamentos nos restantes setores de atividade no valor 360,3 milhões de escudos. 

Atendendo a um mercado cada vez mais globalizado, os dados relativos a cartões internacionais con-
tinuam a apontar evidências económicas e sociais que sustentam um ambiente de pagamento mais se-
guro e mais benéfico para o titular na realização de transações efetuadas dentro e fora do país. Assim, 
comparando com o período homólogo, verifica-se, pela interpretação do gráfico II.18, que as operações 
realizadas por não residentes, no país, com cartões internacionais continuam, em quantidade e valor, 
superiores às efetuadas pelos residentes, no exterior. Em termos absolutos, em 2016 foram realizadas 
359.486 operações por residentes no valor de 3.612,8 milhões de escudos, mais 14,0% em quantidade e 
menos 3,7% em valor do que no período homólogo. Constata-se, igualmente, que o uso do cartão inter-
nacional por residentes, no país, continua a decrescer em quantidade (7,2%) e em valor (4,4%) enquanto 
que as realizadas por residentes, no exterior, cresceram em quantidade (16,7%) e diminuíram em valor 
(3,7%), quando comparado com 2015.

 A análise do total transacionado com cartão internacional por residentes (país e exterior) e não resi-
dentes (no país) revela que foram realizadas 945.728 operações no valor de 10.670,2 milhões de escudos, 
dos quais 38,0% da quantidade e 33,9% do valor realizados por residentes. Por sua vez, as operações efe-
tuadas por residentes quando no exterior totalizam 325.204 operações (mais 46.581 transações) no valor 
de 3.288,2 milhões de escudos (menos 125,7 milhões de escudos). 

As operações realizadas por não residentes atingiram 586.242 no valor de 7.057,4 milhões de escudos 
no mesmo período, traduzindo numa variação positiva de 23,9% e 18,1% em relação a 2015. Os não resi-
dentes continuam a responder com um peso significativo no total das transações realizadas no país com 
cartões internacionais, representando 94,5% da quantidade e 95,6% do valor. 

Ainda em termos de utilização do cartão internacional, as transações efetuadas pelos não residentes 
(64,3%) permanecem superiores às efetuadas no estrangeiro por nacionais (35,7%), facto que poderá ser 
fundamentado pelos custos, demasiado elevados, associados às transações com cartões internacionais, 
por a cultura de utilização de cartões nas deslocações ser ainda incipiente e, ainda, por Cabo Verde ser 
um destino potencialmente turístico.  

Gráfico II.18 - utilização de cartão internacional por residentes, no exterior, e não residentes, no país
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Os não residentes realizaram no país 197.721 levantamentos no valor de 2.394,8 milhões de escudos 
e 157.801 pagamentos no valor de 1.876,3 milhões de escudos e os residentes efetuaram, no exterior, 
90.139 levantamentos no valor de 1.369,8 milhões de escudos e 235.065 pagamentos no valor de 1.918,4 
milhões de escudos. Destaca-se que o valor médio de levantamento efetuado por residentes no exterior 
(15.196 escudos) foi superior aos efetuados por não residentes no país (12.112 escudos). Por sua vez, 
o valor médio dos pagamentos realizados no país por não residentes (11.890 escudos) foi superior ao 
realizado por residentes quando no exterior (8.161 escudos). 

Os dados do quadro II.8 refletem a utilização de cartão Visa por residentes em operações no exterior, 
tendo sido realizadas 325.204 transações no valor de 3.288,2 milhões de escudos. Em termos de valor 
médio, cada operação executada pelos nacionais rondou os 9.468 escudos no país e 10.111 escudos no 
exterior. Em média, cada cartão internacional emitido realizou 3 operações no país e 26 no exterior, no 
ano em análise. 

Quadro II.8 – Operações efetuadas por nacionais com cartão Visa 
no país e no exterior

  Quantidade: unidades; valor: milhões de escudos

  Quantidade Valor
  359 486 3 612,8
No País 34 282 324,6
No Exterior 325 204 3 288,2

Peso (%)
No País 9,5 9,0
No Exterior 90,5 91,0
Fonte: Instituições de Crédito  

Adicionalmente, a análise aos dados continua a demonstrar a superioridade dos levantamentos 
efetuados por nacionais no exterior em relação aos realizados pelos mesmos no país, quer em quantidade 
quer em valor. Com efeito, foram realizados por nacionais, no país, 31.348 levantamentos no valor de 
268,6 milhões de escudos, equivalentes a um valor médio de de 8.567 escudos por operação.

Gráfico II.19 - Levantamentos com cartão internacional por residentes, no país e no exterior
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Ainda no ano em apreço, os residentes efetuaram, com cartão Visa, 237.999 pagamentos  no valor de 
1.974,5 milhões de escudos. Deste total, os realizados no exterior permanecem em número (98,8%) e em 
valor (97,2%), de uma ordem de grandeza substancialmente superior aos efetuados por residentes no 
país. Em termos de representatividade, os pagamentos transacionados no país respondem com um peso 
residual de 1,2% e 2,8% em quantidade e em valor, respetivamente, correspondente a 2.934 pagamentos 
no valor de 56,0 milhões de escudos. 

Gráfico II.20 - Pagamentos com cartão internacional por residentes, no país e no exterior
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Ao longo dos últimos anos, o cartão internacional tem sido um instrumento de pagamento muito 
utilizado pelos clientes bancários na realização de pagamentos quando se encontram no exterior ou para 
pagamentos executados à distância com recurso à internet. Atendendo ao alargamento do número de 
terminais com aceitação de cartões internacionais no país, a análise das transações efetuadas permite, 
igualmente, identificar padrões de utilização em função do país de origem dos fluxos comerciais e turís-
ticos.

Assim, a evolução das operações de levantamento nos ATM e pagamento nos POS com cartão inter-
nacional, no país, está diretamente relacionada com o comportamento do fluxo turístico no país (Gráfico 
II.21). Em 2016, realizaram-se mais 1.069,2 milhões de escudos nas transações realizadas com cartão in-
ternacional (aumento de 16,9% face ao ano anterior), valor este, reflexo do aumento da procura turística 
no país (13,2%). No período de janeiro a dezembro de 2016, estiveram em Cabo Verde 644.429 turistas, 
mais 75.042 hóspedes do que em 2015.

A análise intra-anual das operações efetuadas nos terminais ATM e POS apresenta alguma variação na 
utilização do cartão internacional, com maior destaque para o mês de dezembro, período em que o fluxo 
da diáspora cabo-verdiana é maior e para os meses de janeiro e novembro, época em que se regista gran-
de afluência de turistas. Por sua vez, dezembro sobressai como o mês de maiores quantidades (71.818 
operações) e valores (868,7 milhões de escudos) processados.
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Gráfico II.21 - Operações efetuadas na rede vinti4 com cartões internacionais
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Destacam-se pelo seu peso, em 2016, as transações efetuadas com cartões provenientes da Europa que 
representam 73,9% e 91,8% do montante transacionado em Cabo Verde com os cartões das marcas Visa 
e MasterCard, respetivamente. Estes números confluem com os dados nacionais publicados, os quais 
evidenciam que 54,4% dos turistas que visitaram o país12 procediam do Reino Unido, Alemanha, Países 
Baixos (Bélgica e Holanda), Portugal, França, Itália, Espanha, Suíça e Áustria. 

 A desagregação dos cartões internacionais por bandeiras (Visa e MasterCard) e país emissor revela 
que o maior valor transacionado na rede foi realizado pelos cartões Visa emitidos pelo Reino Unido 
(18,5%), indo assim ao encontro dos dados nacionais do turismo que também o citam como o principal 
mercado emissor de turistas para Cabo Verde (20,5%) em 2016. França destaca-se com 18,0%, seguida de 
Portugal (12,8%), dos Estados Unidos da América (8,6%) e da Alemanha (6,5%). De igual modo, apesar 
do reduzido peso dos Países Baixos na emissão de turista para o nosso país (9,7%), estes foram respon-
sáveis pela maior parte das transações com a MasterCard (33,7%) realizadas na rede, seguidos do Reino 
Unido (10,9%), da Alemanha (8,6%) e da França (8,0%).

Gráfico II.22 – Operações efetuadas com cartão internacional, por país emissor
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12 INE (2016), Estatística do Turismo – Movimentação de Hóspedes 2015 
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O desdobramento do montante transacionado por país emissor de cartão demostra, pela análise dos 
dados de cartões de bandeira Visa, que os portugueses (66,6%), franceses (64,1%) e americanos (63,2%) 
efetuaram mais levantamentos do que pagamentos, contrariamente aos ingleses que respondem por 
mais pagamentos do que levantamentos (60,2%) e alemães (65,7%). Na ótica dos cartões de bandeira 
MasterCard, fizeram mais levantamentos do que pagamentos os holandeses e belgas (69,2%) e os 
franceses (60,6%), enquanto os ingleses (82,7%) e os alemães (51,7%) optaram por mais pagamentos do 
que levantamentos. 

Quanto ao valor total dos levantamentos com cartões de bandeira Visa, França e Portugal destacam-se 
com um peso relativo de 20,0% e 14,7%, seguidos dos Estados Unidos (12,7%) e do Reino Unido (10,1%). 
Tal como se verificou com os cartões de bandeira Visa, os Países Baixos sobressaem com um peso rela-
tivo mais elevado (40,4%), seguidos da França (8,4%), da Itália (7,7%) e da Alemanha (7,1%) no total de 
operações de levantamento com cartões de bandeira MasterCard.

No que se refere aos totais pagos nos POS, o Reino Unido assume uma posição de destaque com 26,5% 
do montante pago com cartões de bandeira Visa e 21,4% com cartões de bandeira MasterCard. Constata-
-se, igualmente, que a França responde por 15,4% do total pago com cartões de bandeira Visa, seguida 
de Portugal com 10,2%, Estados Unidos com 7,5% e Alemanha com 7,0%. Quanto aos pagamentos com 
cartão de bandeira MasterCard, salta à vista o peso transacionado pelos holandeses e belgas (24,5%) e 
alemães (10,5%).

Analisando os montantes transacionados com cartões internacionais, por ilha, constata-se que existem 
coeficientes de correlação de 73,6% com as taxas de acolhimento nas ilhas mais turísticas (Sal (45,6%), 
Boavista (31,6%) e Santiago (11,2%)). A utilização de cartão com bandeira Visa por ilha deixa patente 
a predominância da ilha do Sal no valor total transacionado (37,6%), seguida de Santiago (27,0%), da 
Boa Vista (15,3%), de São Vicente (13,4%) e das demais ilhas que globalmente respondem por 11%. Na 
mesma sequência da utilização do cartão de bandeira Visa, a ilha do Sal revelou-se como principal des-
tino dos clientes com cartões de bandeira MasterCard (47,7%), seguida de Boa Vista (16,8%), Santiago 
(14,3%), São Vicente (13,6%), e das demais ilhas com uma representatividade de 7,6%. Realça-se ainda 
que os cartões de bandeira Visa e MasterCard foram utilizados, sobretudo, para pagamentos nas ilhas do 
Sal e Boa Vista e para levantamentos nas ilhas de Santiago, o que reflete a utilização destes cartões.

Gráfico II.23 - utilização de cartões internacionais por ilha
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O cartão internacional, desde que disponha da função “cash-advance13”, permite ao seu titular efetuar 
levantamentos de numerário nos balcões das instituições de crédito. Não obstante mais esta funcionali-
dade do cartão internacional, as operações com recurso ao “cash-advance” têm registado uma diminui-
ção nos últimos anos. Assim em 2016, foram efetuadas 1.938 operações no valor de 185,2 milhões de 
escudos (menos 12,0 milhões de escudos), o que representa um decréscimo de 16,1% em quantidade e 
6,1% em valor, quando comparado com o período anterior. 

Gráfico II.24 - Operações “Cash-advance” e cartões internacionais
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Fonte: Instituições de Crédito e SISP

O uso dos cartões pela população cabo-verdiana tende a caminhar em linha com a evolução da ativi-
dade económica nacional. Tanto assim é que em 2016 foram transacionados com cartões o equivalente 
a 44,3% do PIB a preços correntes. Este valor representa um aumento de 4,5 pontos percentuais face ao 
ano anterior. O gráfico II.25 demonstra a evolução crescente das transações com cartão em função do 
PIB, nos últimos 5 anos.

Gráfico II.25 – Evolução do valor transacionado com cartões/PIB
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         Fonte: BCV

13Aceitação de cartões internacionais por via de acordos celebrados entre instituições de crédito e operadores nacionais com entidades es-
trangeiras. Os cartões internacionais, quando assumem a função típica de “cash-advance”, estão sujeitos ao pagamento de uma comissão 
para suportar os encargos com a ligação à rede a que pertence o cartão internacional.
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Entre 2012 e 2016, as taxas de variação do valor das operações processadas na rede vinti4 apontam 
coeficientes de correlação moderada com as taxas de variação do PIB a preços correntes (43,9%) e corre-
lação negativa (-43,1%) com as taxas de variação do consumo privado das famílias (gráfico II.26).

Gráfico II.26 – Evolução das taxas de crescimento no número de terminais AtM e POS, 
Valor transacionado com cartões, PIB e Consumo Privado
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 Fonte: Banco de Cabo Verde e SISP

Apesar do crescimento mundial do comércio eletrónico e do seu estado incipiente em Cabo Verde, o 
cartão bancário tem possibilitado aos cabo-verdianos o pagamento das suas compras nas lojas virtuais à 
escala mundial. 

No final de 2016, estavam registadas, na SISP, 251 empresas de vendas on-line, estando 234 ativas. 
Apesar do número de empresas registadas crescer 52,2%, foram pagas menos compras através da internet 
com cartão bancário (37,8% e 43,8% em quantidade e valor). Assim, foram efetuadas 45.599 operações 
no valor de 364,2 milhões de escudos em 2016. 

Gráfico II.27 - Evolução mensal das compras na internet (2015-2016)
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Quanto à forma de pagamento, o cartão internacional evidencia-se como o instrumento de paga-
mento mais utilizado pelos cabo-verdianos nas compras através da internet (92,6%), no valor de 337,4 
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milhões de escudos, sendo que cada cartão internacional transacionou em média 26.829 escudos. De 
salientar que a utilização daquele tipo de cartão destinava-se sobretudo ao pagamento de imposto, no 
valor de 333,5 milhões de escudos, enquanto que o cartão vinti4 foi utilizado, particularmente, para pa-
gamentos de produtos e serviços, com uma representatividade de 41,0% do montante transacionado com 
cartão vinti4 na Internet.

Gráfico II.28- Compras na internet pagas 
por tipo de cartão

Gráfico II.29 - Compras pagas 
por sector de atividade
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Relativamente à distribuição das compras por sector de atividade, verifica-se a preferência dos cabo-
-verdianos, em primeiro lugar, pelo pagamento de imposto, cujo valor médio se situa em 8.025 escudos. 
Em segundo lugar, o pagamento de estadias em hotéis e viagens que, apesar de constituir somente 4,0% 
dos pagamentos na internet, teve o valor médio superior (15.007 escudos), seguido do pagamento de 
bens e serviços, com um valor médio de 4.845 escudos. Destaca-se, em último lugar, o pagamento de 
telecomunicações, com um valor médio de 1.164 escudos. 

Atendendo, ainda, à clara preferência dos cabo-verdianos pela compra em lojas físicas (98,9% do valor 
pago), o valor médio dos pagamentos efetuados na internet foi superior (7.988 escudos) aos pagos nos 
POS (3.104 escudos).   

Gráfico II.30 - Compras pagas nos POS e na internet
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Para se compreender os conceitos da moeda eletró-
nica e da moeda virtual deve-se primeiramente com-
preender a origem e a evolução da moeda fiduciária.

Durante centenas de anos, as moedas eram cunha-
das diretamente nos metais preciosos, mas durante 
grande parte do século XIX, e até o início da Primeira 
Guerra Mundial, as moedas de maior êxito mundial 
tinham o seu valor convertido em quantidades fixas 
de metais preciosos, tais como o ouro e a prata. Mun-
dialmente, essa vinculação entre a moeda de um país 
e suas reservas de metais preciosos ficou conhecida 
como Lastro Ouro, constituindo assim, a primeira ten-
tativa de adoção de um regime cambial fixo por parte 
das grandes economias da época. Contudo, para alguns 
historiadores, esse modelo económico fracassou devi-
do a elevadas pressões de financiamento da guerra e, 
porque, na época, a produção de metais preciosos não 
acompanhava o ritmo da economia mundial.

Assim, com a decadência deste modelo económi-
co quase todas as grandes economias deram início à 
emissão de uma nova moeda, cujo valor dependia da 
política económica governamental e do desempenho 
de cada Banco Central. A essa nova emissão surgiu o 
tipo de moeda que permanece ainda até hoje, a qual é 
utilizada no quotidiano de qualquer cidadão para mo-
vimentações no comércio interno e externo. Hoje em 
dia, deparam-se algumas inquietações monetárias, o 
que leva muitas economias a refletirem sobre as suas 
políticas cambiais. 

Afirma-se que a evolução dos instrumentos de pa-
gamento, ancorada em avanços tecnológicos no mer-
cado financeiro e em movimentos especulativos vem 
facilitando a aceitação de novas formas de pagamento 
que permitem a movimentação eletrónica de fundos. 
Assim, muitos especialistas em questões comerciais, 
económicas e tecnológicas acreditam que as econo-
mias estão vivendo uma conjuntura de transição em 
se tratando de moeda, onde a utilização de papel-mo-
eda como unidade de valor vai desaparecendo, dando 
lugar à consolidação da moeda chamada digital. A 
moeda digital pode ser classificada como moeda ele-
trónica e moeda virtual e são instrumentos utilizados 
em transações que não utilizam papel-moeda. 

Características da moeda eletrónica e 
das moedas virtuais
Moeda eletrónica

Habitualmente a moeda eletrónica é definida como 
um valor monetário armazenado eletronicamente que 
pode ser utilizado para efetuar operações de paga-
mento, isto é, depositar, transferir ou levantar fundos. 
Este valor monetário deve corresponder ao montante 
de notas e moedas ou de moeda escritural que é en-
tregue pelo adquirente da referida moeda (o cliente 
bancário portador de moeda eletrónica) ao emitente 
da mesma, tendo em vista a realização das operações 
de pagamento acima referidas junto de pessoas ou de 
entidades distintas do emitente da moeda eletrónica.

A moeda eletrónica, tal como os cartões de paga-
mentos, débitos diretos, transferências eletrónicas, é 
um mecanismo mediante o qual se movimenta a con-
ta do beneficiário, pois o vínculo entre a moeda ele-
trónica e a moeda fiduciária permanece intacto.

Moeda Virtual

Em 2004, a European Banking Authority14 (EBA) 
definiu a moeda virtual como uma representação di-
gital de valor que não é emitida por qualquer banco 
central ou autoridade pública, nem está necessaria-
mente ligada a uma moeda fiduciária, mas é aceite 
como meio de pagamento por pessoas singulares ou 
coletivas e pode ser transferida, armazenada ou trata-
da eletronicamente.

Trata-se de uma moeda, que não tem curso legal 
em nenhum país conhecido, podendo ser centrali-
zada (emitida e controlada por uma só entidade) ou 
descentralizada (emitida e controlada por um núme-
ro varável de entidades), convertível ou não, emitida 
e geralmente controlada por seus desenvolvedores, e 
utilizada e aceite entre os membros de uma comuni-
dade virtual específica.

14 http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/
EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf

Caixa 2 - Moeda eletrónica versus Moeda virtual
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Vantagens e riscos na utilização das moedas 
virtuais
•	 Reduzidos custos por transação por causa da 

ausência de intermediação;

•	 Rapidez no processamento da transação e im-
possibilidade de revogação da operação;

•	 Facilidade de recebimento do valor e nas tran-
sações internacionais;

•	 Aumento do crescimento económico, por per-
mitir a criação de novos tipos de serviços;

•	 Contributo para a inclusão financeira da popu-
lação não bancarizada;

•	 Anonimato (segurança dos dados pessoais), 
ausência de centralização ou controlo da pro-
dução e distribuição da moeda 

Factos e Curiosidades

A busca por uma moeda digital, anónima e inde-
pendente tem estado nas mentes dos pesquisadores 
desde há já algum tempo. Em 1992, os Cypherpunks, 
como eram chamados, liderados por Timothy May de 
Intel e Eric Hughes tentaram desenvolver a privacida-
de da moeda através da lógica criptográfica, fomen-
tando assim a desconfiança sobre o sistema predo-
minante de moeda gerida pelos bancos centrais. Em 
1998, tentaram criar o que era chamado de B-Money, 
um dinheiro que não podia ser tributado ou controla-
do. Um outro pesquisador de nome Nick Szabo tentou 
criar Bit-Gold, através de uma equação de difícil reso-
lução e que não teria valor, no entanto a equação crip-
tográfica só foi refinada em 2009 por Satoshi Nakamo-
to15, o criador dos Bitcoins.

Em julho de 201616 estavam disponíveis para paga-
mentos do comércio eletrónico mais de 710 moedas 
virtuais. Dessas, somente 24 tinham capitalização de 
mercado de cryptocurrency e estavam avaliadas em 
mais de 10 milhões dólares no início de 2017. Devi-
do à valorização, especialistas estimam que a moeda 
virtual (Bitcoin) não é mais vista apenas como um 
instrumento para transações comerciais, mas tam-
bém como ativo financeiro. Estima-se que o valor da 
capitalização do Bitcoin venha a atingir mil milhões 
de dólares até o final de 2017.

15 Pseudónimo utilizado pela pessoa que criou a moeda 
virtual bitcoin.
16 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cryptocurrencies



60                                                                                                               Banco de Cabo Verde

2.2 - regulamentação e Controlo

O cumprimento das atribuições em matéria de regulação, fiscalização e promoção do bom funcio-
namento dos sistemas de compensação e de pagamentos e, ainda, do papel que lhe cabe enquanto cata-
lisador do desenvolvimento do sistema financeiro e autoridade de superintendência, num contexto de 
minimização de riscos e custos de operacionalidade, é assegurado com base nos seguintes vetores:

i) Acompanhamento da evolução dos instrumentos de pagamento, com o objetivo de, identificadas 
as lacunas e deficiências de funcionamento, serem propostas as soluções mais adequadas do ponto 
de vista regulamentar e de acordo com as melhores práticas;

ii) Gestão de contas de depósito e de liquidação abertas no Banco de Cabo Verde, zelando pelo cum-
primento do disposto no instrumento normativo que regulamenta a abertura e movimentação de 
contas de depósitos à ordem no Banco de Cabo Verde por parte de instituições de crédito e outras 
entidades;

iii) Gestão da Central de Incidentes de Cheques (CIC), tanto nos aspetos operacionais, como a nível 
regulamentar;

iv) Informação e formação ao público bancário em geral relativamente a conteúdos e matérias sobre 
sistemas de pagamento;

v) Promoção do funcionamento dos grupos de trabalho interbancários, no âmbito da implementação 
dos projetos de sistemas de pagamentos que resultam da intervenção conjunta do BCV, das insti-
tuições de crédito e da SISP;

vi)  Implementação da função de superintendência em alinhamento com os standards definidos pela 
Committee on Payment and Settlement Systems relativamente aos Princípios para as Infraestruturas 
de Mercado, bem como a definição da metodologia, dos procedimentos e dos instrumentos indis-
pensáveis à execução da referida função.

A evolução constante dos meios e instrumentos de pagamento, o surgimento de novas formas de mo-
edas e a entrada em vigor da Lei das Instituições Financeiras em 2014, impõe a necessidade de o Banco 
de Cabo Verde atualizar e ajustar a regulamentação do sistema de pagamentos, dotando-a com novas 
disposições que proporcione segurança jurídica aos diferentes intermediários financeiros e a inclusão 
financeira da população sem acesso à maioria dos meios de pagamento. 

Neste intuito, em 2016 as atividades desenvolvidas centraram-se, essencialmente no seguinte:

i. Desenvolvimentos de natureza legislativa no domínio dos sistemas, instituições e instrumentos de 
pagamento, dos quais se destacam as seguintes:

•	 Apresentação a consulta pública da proposta de alteração do Aviso nº 2/2011, de 17 de agosto, 
instituindo maior rigor no cumprimento dos deveres a que se obrigam as instituições de crédito 
e os clientes bancários na recolha e transmissão de informações, reforçando assim o dever de:

	 Conhecimento e identificação do cliente e prestação de informação pelas instituições de 
crédito e pelos clientes;

	Garantir a transparência na informação do saldo disponível ao cliente.

	Informar e sistematizar os requisitos fundamentais de abertura de contas de depósitos bancários;

	 Clarificar e simplificar procedimentos indicando prazos no estabelecimento de relações, co-
municações e término de relações entre os intervenientes;
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	Recolha de informação sobre a residência fiscal em outras jurisdições acomodando assim os 
requisitos FATCA no sistema bancário Cabo-verdiano.

•	 Preparação de um conjunto de iniciativas legislativas visando:

	 Disponibilizar e assegurar sistemas de pagamentos com adequados mecanismos de controlo 
de riscos e definir as bases que norteiam a gestão e o funcionamento do sistema de pagamen-
tos cabo-verdiano;

	Definir um conjunto de regras destinadas a garantir a transparência das condições e dos 
requisitos de informação que regem os serviços de pagamento e de emissão da moeda ele-
trónica;

	Regular as condições de acesso e de exercício da atividade das instituições de pagamento e 
instituições de moeda eletrónica.

•	 Elaboração de duas propostas de revisão regulamentar no sentido de:

	 Estabelecer o prazo para o qual as instituições de crédito devem disponibilizar fundos para 
o beneficiário da conta à ordem, acautelando assim, os interesses dos consumidores. Esta 
proposta, surge na sequência de interpretações divergentes ao Decreto-lei 41/2009, de 2 de 
Novembro, que estabelece o regime jurídico relativo à movimentação de fundos entre contas 
de depósito à ordem;  

	Determinar regras claras que visam estabelecer a relação entre a entidade emitente e o utili-
zador e introduzir um conjunto de responsabilidades para os intervenientes num processo 
de emissão e utilização de cartão. Esta proposta visa alterar o Aviso nº 2/2000, de 7 de agosto, 
sobre o cartão;

	Revisar o regulamento do Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação (SGDL), decorrente 
do processo de implementação da funcionalidade Fila de Espera no sistema. 

ii. Desenvolvimentos aplicacionais no âmbito de modernização do sistema de pagamentos:

• Implementação da componente Fila de Espera no âmbito do SGDL, dotando o sistema de um 
instrumento de otimização de liquidez às Instituições de Crédito e ao Tesouro;

• Implementação da componente estática de monitorização do SGDL, que permite controlar e 
acompanhar o sistema;

• Continuidade dos testes no âmbito do desenvolvimento da componente Crédito intradiário.

iii. Apreciação de condições gerais de utilização de cartões de duas instituições de crédito, na sequên-
cia da disponibilização de novos cartões aos seus clientes, no âmbito da competência atribuída ao 
BCV no artigo 1º do Aviso nº 2/2000 de 7 de agosto.

iv. Atuação do BCV no que se refere à gestão da Central de Incidentes de Cheques. Neste particular, 
foram removidas 212 entidades da Listagem de Utilizadores que Oferecem Risco, de entre as quais 
159 por cumprimento do prazo legal e 53 por solicitação das instituições de crédito. 
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O Banco de Cabo Verde é responsável pela centrali-
zação da informação relativa ao mau uso do cheque que 
as instituições de crédito estão obrigadas a comunicar. 
Agindo, pois, na prevenção, o Banco Central actualiza 
a Listagem de Utilizadores de Cheque que Oferecem 
Risco (LUR) com base nas informações remetidas por 
aquelas instituições, divulgando-a pelo sistema bancário 
para que o emissor seja imediatamente inibido de emitir 
cheques sobre todas e quaisquer contas bancárias de que 
seja titular. Em sentido inverso, podem as entidades ca-
dastradas requerer a sua remoção depois de devidamen-
te justificada(s) e regularizada(s) a(s) situação(ões) que 
conduziram à sua inclusão na LUR, desta feita dando, 
também, lugar à sua difusão pelos diferentes bancos co-
merciais. Periodicamente, o Banco de Cabo Verde divul-
ga, ainda, listagens actualizadas dos nomes automatica-
mente removidos da LUR por cumprimento do limite de 
prazo de 2 anos previsto na lei e regulamentos em vigor.     

Aliados às medidas internamente adoptadas pelas 
instituições de crédito (IC) em matéria de restrição ao 
uso do cheque, estes mecanismos e procedimentos são 
indiciadores da abordagem conjunta do sistema finan-
ceiro no seu todo para o efectivo cumprimento das dis-
posições contidas no Decreto-Legislativo nº 12/95, repu-
blicado pelo Decreto-Legislativo nº 12/2010, de 8 de no-
vembro, tendo como objectivo último a neutralização da 
problemática dos chamados “cheques carecas” e a conse-
quente credibilização deste instrumento de pagamento.

Gráfico II.31 – Central de Incidentes de Cheques
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Em 31 de dezembro de 2016, a base de dados da 
Central de Incidentes de Cheques incluía o cadastro 
de 2.572 utilizadores, dos quais 1.998 (77,6%) eram 
pessoas singulares e 574 (22,3%) pessoas colectivas, 
representando um crescimento de 5,3% (mais 130 uti-
lizadores) comparativamente a 2015.

Como o demonstra o Gráfico II.31, o número de 
utilizadores de cheque contabilizados na lista negra 
(LUR) em 2016 diminuiu consideravelmente face a 
igual período do ano anterior, quiçá devido, por um 
lado, a uma crescente conscientização das populações 
quanto às possíveis consequências e constrangimen-
tos associados à emissão de cheque sem provisão e, 
por outro, a uma maior responsabilização das IC face 
à inadimplência decorrente desse título de crédito. 
Esta percepção é confirmada pelo facto de, durante 
o ano em análise, terem sido incluídas, na LUR, 149 
entidades (menos 101 do que em 2015), das quais 96 
pessoas singulares e 53 pessoas colectivas, correspon-
dendo a um decréscimo da ordem dos 40,4%.  

Em 2016, foram removidos os nomes de 212 en-
tidades da LUR por cumprimento do prazo legal de 
dois anos ou por decisão do Banco de Cabo Verde 
que, no uso das suas atribuições, apreciou e deferiu 
53 pedidos de remoção apresentados por instituições 
de crédito. Estes registaram um ligeiro aumento (mais 
10 remoções comparativamente a 2015), o que, mais 
uma vez, insinua alguma sensibilização por parte dos 
utilizadores de cheques quanto ao acto de emitir e re-
ceber cheques como forma de pagamento. 

O quadro que a seguir se apresenta proporcio-
na uma panorâmica geral da evolução da Central 
de Incidentes de Cheques no último quinquénio, fi-
cando evidente, entre outras informações, a redução 
(-11,7%) no número de comunicações recebidas no 
ano de 2016, tendência que, aliás, se vem mantendo 
ao longo do período.    

Quadro II.9 – Evolução da Central de Incidente de Cheques
Unidades

2012 2013 2014 2015 2016
Comunicações das IC 287 324 327 323 289
Entidades incluídas na 
LUR durante o ano

Pessoas singulares 140 153 143 161 96
Pessoas colectivas 57 67 71 89 53
Total 197 220 214 250 149

Remoções da LUR
Por solicitação 19 29 56 43 53
Por limite de prazo 39 52 169 191 159
Total 58 81 225 234 212

total de utilizadores 
registados na CIC 166 198 189 223 130
Fonte: BCV

Caixa 3 - Central de Incidentes de Cheques
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3. Compensação Interbancária e Liquidação Financeira
 3.1 - Aspetos organizacionais e funcionais 

Os bancos centrais podem assumir diferentes papéis nos sistemas de pagamentos, atuando como ope-
radores e provedores de serviços de liquidação em moeda de banco central. 

Seguindo essa linha de atuação, o Banco de Cabo Verde, no quadro das suas atribuições estatutárias, 
assegura a gestão e o funcionamento do Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação 
(SICIL) que integra os subsistemas de compensação de cheques, transferências e rede vinti4, e é o opera-
dor e gestor do Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação (SGDL).

O Banco de Cabo Verde, na qualidade de gestor e operador dos sistemas, garante os fluxos de paga-
mentos entre as instituições participantes no Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liqui-
dação e no Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação realizados através de contas únicas de liquidação, 
com caráter irrevogável e incondicional, sendo que no SICIL a liquidação processa-se por compensação 
dos saldos multilaterais apurados, enquanto que no SGDL as operações são processadas uma a uma. De 
acordo com os princípios geralmente definidos, no primeiro caso faz-se o processamento de uma grande 
quantidade de operações de baixo valor, consequentemente de risco sistémico limitado, e no segundo, o 
processamento de operações de grande montante com o objetivo principal de minimizar os riscos asso-
ciados aos sistemas de pagamentos de grande montante, contribuindo assim para o bom funcionamento 
do sistema de pagamentos cabo-verdiano. 

Enquanto gestor dos sistemas, a preocupação do Banco de Cabo Verde tem sido de atuar na minimi-
zação destes riscos que ameaçam os sistemas de pagamento, sobretudo o risco sistémico, devido ao efeito 
em cadeia produzido na economia, na medida em que a falta de cumprimento de um participante no 
sistema leva a que outros participantes se vejam impossibilitados de cumprir com as suas responsabilida-
des, entrando de igual forma em incumprimento. Em suma, a atuação do BCV neste aspeto é de garantir 
a fluidez das liquidações e, por conseguinte, o funcionamento eficiente do sistema.  

3.2. Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação

O Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação, evidencia, em 2016, um crescimento com uma va-
riação global de 15,8% em quantidade, e 37,8% em valor, face ao ano de 2015, tendo sido liquidadas 
13.808.452 operações no valor de 7.251.670,9 milhões de escudos, o que equivale a 44 vezes o valor do 
PIB a preços correntes no ano em referência.
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Quadro III.1 - Operações liquidadas no SGDL
 Quantidade: unidades ;  Valor: milhões de escudos 

2015 2016 Variação (%)
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Liquidação por compensação - SICIL 11.914.152 217.015,8 13.798.905 231.243,9 15,8 6,6
Cheques 305.802 72.003,9 319.189 74.953,8 4,4 4,1
Transferências interbancárias 503.763 111.538,9 559.553 118.288,6 11,1 6,1
    Rede Vinti4 11.104.587 33.473,0 12.920.163 38.001,5 16,3 13,5
Liquidação por operação 9.362 5.046.721,9 9.547 7.020.427,0 2,0 39,1
Mercado Cambial 2.865 53.288,7 2.635 67.379,3 -8,0 26,4
Mercado Monetário 1.807 4.930.112,4 1.869 6.893.617,6 3,4 39,8
Bolsa de Valores 1.166 22.058,5 1.190 26.648,4 2,1 20,8
Operações de depósito e levantamento 1.859 32.427,3 1.886 29.470,3 1,5 -9,1
Outras operações 1.665 8.835,1 1.967 3.311,4 18,2 -62,5

total 11.923.514 5.263.737,7 13.808.452 7.251.670,9 15,8 37,8
Fonte: BCV

Analisando a evolução das liquidações ao nível do SGDL, é de referir que este sistema tem vindo, des-
de a sua entrada em funcionamento, a processar quantidades e valores crescentes de operações ao longo 
dos anos. Constata-se um crescimento em valor, em 2015 e 2016, sustentado pela dinâmica observada 
nas liquidações com origem no Mercado Monetário (2015:159,5%; 2016: 39,8%).  

Gráfico III.1– Evolução das operações liquidadas no SGDL (2008-2016)
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Fonte: BCV

Em termos globais (ver gráfico III.2), prevalece a tendência internacional de os sistemas de compensa-
ção processarem elevadas quantidades de pagamentos, com os subsistemas integrantes do SICIL a contri-
buírem com 99,9% da quantidade total das operações liquidadas, enquanto os subsistemas de liquidação 
por operação respondem por apenas 0,1% das operações liquidadas.  

Quanto aos valores processados, os subsistemas de liquidação por operação sobressaem com 96,8% dos 
7.251.670,9 milhões de escudos superando, desta forma, os valores liquidados por compensação que ficam 
pelos 3,2%, facto que comprova a importância sistémica do Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação. 
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Gráfico III.2- Movimento global das operações liquidadas no SGDL - 2016
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Fonte: BCV

Na perspetiva das liquidações por operação, verifica-se um aumento de 2% em quantidade (mais 186 
operações) e um aumento de 39,1% em valor (mais 1.973.705 milhões de escudos), o que resulta em um 
acréscimo de 36,4% no valor médio liquidado que passa de 539,1 milhões de escudos em 2015 para 735,4 
milhões de escudos em 2016. 

O gráfico III.3 relativo à distribuição do peso das liquidações por bruto no SGDL permite constatar 
que há uma elevada concentração de risco de liquidez nas operações com origem no Mercado Monetário 
que, individualmente, respondem por 98,2% (6.893.617,6 milhões de escudos) do valor total liquidado 
e 19,6% da quantidade total processada. As operações do mercado cambial e as operações de depósito e 
levantamento de numerário efetuadas pelas instituições de crédito respondem conjuntamente por 1,4% 
do valor liquidado por bruto, embora contribuam em quantidade com 27,6% (2.635 operações) e 19,8% 
(1.886 operações), respetivamente. 

 Gráfico III.3- Distribuição do peso das liquidações por bruto no SGDL
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Fonte: BCV

As operações com origem na Bolsa de Valores contribuem com um peso de 12,5% em quantidade e 
0,4% em valor, correspondente a 1.190 operações no valor de 26.648,4 milhões de escudos, sendo que 
73,6% deste valor num total de 25.344,4 milhões de escudos refere-se a operações com Títulos da Dívida 
Pública. A rubrica Outras Operações, que engloba as transferências executadas entre contas de liquida-
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ção diretamente no SGDL, ou seja, que não são liquidadas por intermédio de outros subsistemas, contri-
bui com 20,6% em quantidade e 0,05% em valor. 

Em linha com o crescimento verificado no movimento global da liquidação observa-se, igualmen-
te, um aumento significativo da média diária de operações liquidadas no SGDL, tanto em quantidade 
(15,6%) como em valor (38,3%), tendo passado de 33.674 operações no valor de 20.846,7 milhões de 
escudos em 2015 para 38.937 operações no montante de 28.838,5 milhões de escudos em 2016. Do valor 
total processado diariamente, 27.464,6 milhões de escudos advêm do Mercado Monetário. 

Na vertente da liquidação por compensação (SICIL) foram liquidadas em média 38.899 operações por 
dia no valor de 874 milhões de escudos, correspondente a um aumento de 15,6% em quantidade e de 
6,6% em valor, quando comparado com a média diária de operações verificada em 2015, o que resulta em 
mais 5.262 operações no valor de 54 milhões de escudos. 

A variação global positiva verificada na liquidação através do SICIL (quadro III.1) deve-se ao cresci-
mento verificado sobretudo nos subsistemas de compensação de transferências interbancárias e da rede 
vinti4 em quantidade, de 11,1% e 16,3%, respetivamente, e em valor, de 6,1% e 13,5%, respetivamente. 
Ainda que em menor proporção, o subsistema de compensação de cheques exibe, igualmente, taxas cres-
centes quer em quantidade (4,4%) quer em valor (4,1%). 

Quadro III.2 - Médias diárias17 de operações liquidadas no SGDL

 Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2015 2016 Variação (%)
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Liquidação por compensação - SICIL 33.636 820,1 54.976 921,3 63,4      12,3      
Cheques 1.214 285,7 1.272 298,6 4,8      4,5      
Transferências interbancárias 1.999 442,6 2.229 471,3 11,5      6,5      
     Rede Vinti4 30.424 91,7 51.475 151,4 69,2      65,1      
Liquidação por operação 37 20.026,7 38 27.858,9 2,1      39,1      
Mercado Cambial 11 211,5 10 267,4 - 8,0 26,4      
Mercado Monetário 7 19.563,9 7 27.355,6 3,4      39,8      
Bolsa de Valores 5 87,5 5 105,7 2,1      20,8      
Operações de depósito e levantamento 7 128,7 7 116,9 1,5      - 9,1
Outros 7 35,1 8 13,2 18,6      -62,4      
total 33.673 20.846,7 55.014 28.780,2 63,4      38,1
Fonte: BCV

Na perspetiva individualizada dos três subsistemas que compõem o SICIL, em 2016, a rede vinti4 as-
sume uma posição de destaque, tendo liquidado no SGDL um total de 12.920.163 operações (93,6%), se-
guida do subsistema de compensação de transferências interbancárias que, em valor, processou 118.288,6 
milhões de escudos (51,2% do valor total).

17 Os subsistemas de compensação de cheques, de transferências eletrónicas de fundo a crédito e demais subsistemas operaram 
252 dias, em 2014 e 2015. A Rede Vinti4 funcionou 365 dias em 2014 e 2015.



Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano / 2016                                        69

Gráfico III.4 - Médias Diárias de Operações liquidadas no BCV – Últimos 5 anos 
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Fonte: BCV

O gráfico acima reflete o crescimento progressivo da média diária de operações liquidadas nos últimos 
cinco anos, sendo de se salientar que em 2012 essa média situava-se em 18.442 em quantidade e 4.272,8 
em valor, contrapondo com os 38.937 em quantidade e 28.838,5 em valor alcançados em 2016.  

3.3. Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação (SICIL)

No decorrer do ano de 2016, os subsistemas integrados do SICIL - Cheques e Documentos Afins, 
Transferências Interbancárias e Operações Processadas através da Rede Vinti4 – processaram, no agre-
gado, 13.798.905 operações, no valor de 231.244,0 milhões de escudos, representando um aumento de 
15,8% em quantidade e de 6,6% em valor, comparativamente ao ano de 2015. 

O subsistema de compensação de Cheques e Documentos Afins em particular registou uma variação 
positiva de cerca de 4,4% em quantidade, mas um ligeiro aumento de 4,1% em valor, quando comparado 
com as variações positivas do ano transacto (1,6% em quantidade e 6,2% em valor). Apesar da evolução 
positiva, o referido subsistema segue perdendo terreno por força da diminuição do processamento das 
transações originadas pela utilização de instrumentos de pagamento em suporte papel, tendo registado 
no último quinquénio (2012-2016) variações negativas de cerca de 8,8% em quantidade e de 3,9% em 
valor.

Entretanto, os subsistemas que processam transações baseadas em instrumentos de pagamento ele-
trónicos - Transferências Interbancárias e Operações Processadas através da Rede Vinti4 - continuaram a 
evoluir positivamente nos últimos cinco anos (2012-2016). Melhor dizendo, o subsistema das operações 
processadas através da Rede Vinti4 registou um crescimento de 16,3% e de 13,56% - em quantidade e em 
valor, respetivamente -, enquanto o subsistema da compensação de transferências eletrónicas de fundos 
a crédito cresceu 11,1% em quantidade e 6,1% em valor, quando comparado com 2015.
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Gráfico III.5 - Evolução do valor médio por operação no SICIL
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Fonte: SISP

Registou-se uma diminuição no valor médio por operação realizada no SICIL em 2016 (Gráfico III.5), 
face ao período homólogo, tendo acusado um decréscimo de cerca de 8,0%, correspondente a 0,001 
milhões de escudos, decorrente do aumento considerável de quantidade e, sublinhe-se, não da mesma 
proporção, do acréscimo em valor. De registar que o valor médio do subsistema das operações da Rede 
Vinti4 situou-se nos 0,002 milhões de escudos, enquanto que, pelo segundo ano consecutivo, os valores 
médios dos subsistemas de Cheques e de Transferências se mantiveram em 0,2 milhões de escudos.

No que concerne à dinâmica da evolução do peso individual dos supracitados subsistemas de com-
pensação do SICIL (Gráfico III.6), distingue-se o subsistema da Rede Vinti4 que continua com a maior 
representação em termos de quantidade, com um peso próximo dos 93,6%, isto é, 0,4 pontos percentuais 
superiores ao peso registado em 2015 (93,2%). Na perspetiva dos montantes processados, os subsistemas 
de Cheques e de Transferências Interbancárias representam 83,6% dos totais de valores compensados no 
exercício de 2016, permanecendo, assim, relativamente superiores em termos de valores. Deve-se, toda-
via, salientar que o peso em valor do subsistema de Cheques diminuiu de 33,2% em 2015 para 32,4% no 
ano em referência e o peso dos montantes processados nas Transferências Interbancárias diminuiu de 
51,4% para 51,2 %, no igual período.

Gráfico III.6 - Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação (SICIL)
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3.3.1. Compensação de Cheques e Documentos Afins

No último biénio (2015-2016), a utilização do instrumento de pagamento em suporte papel aumentou 
ligeiramente, contrariando as variações negativas registadas nos quatro anos precedentes (2011-2014). 
Em vista disso, no ano de 2016 o subsistema de Cheques e Documentos Afins processou 319.198 docu-
mentos, no valor total de 74.953,8 milhões de escudos, o que certifica o acréscimo de 4,4% em quantidade 
e de 4,1% em valor, comparativamente ao ano anterior, como indicado no Quadro III.3. 

Não obstante, registaram-se 3.199 documentos devolvidos, no valor de 1.099,5 milhões de escudos, 
representando um decréscimo significativo de cerca de 19,7% em valor, face ao período homólogo. Re-
lativamente à quantidade, os dados evidenciam que os Cheques devolvidos à compensação diminuíram 
por volta de 2,38% equiparando com o acentuado aumento 52,1% registado no ano anterior, o que con-
firma o comportamento irregular do subsistema de Cheques e Documentos Afins, no que diz respeito à 
sua utilização.

Em termos da média diária, registou-se um ligeiro aumento de 4,8% em quantidade e 4,5% em valor, 
face ao ano anterior, num ano em que o referido subsistema funcionou durante 251 dias úteis. Estas va-
riações equivalem a 1.272 documentos compensados por dia, no valor de 298,6 milhões de escudos; ou 
seja, foram diariamente apresentados mais 58 documentos à compensação, num valor superior em 12,9 
milhões de escudos, relativamente à média diária de 2015.

No que diz respeito ao peso no SICIL, o subsistema de Cheques e Documentos Afins diminuiu de 
2,6% em 2015 para 2,3% em 2016 tendo em consideração a quantidade dos documentos processados, e, 
em termos de valor, decresceu de 33,2% para 32,4%, respetivamente. Embora o cenário seja de declínio, 
confirma-se que o dito subsistema permanece ainda comparativamente relevante no que se refere ao peso 
dos montantes das operações liquidadas por compensação no SICIL.

No decorrer do ano em referência, verificou-se um crescimento discrepante dos cheques compensa-
dos, relativo ao aumento evidenciado em 2015 - tanto em quantidade, como em valor -, sendo de anotar, 
entretanto, que tal evolução não causou impacto no valor médio processado que se manteve nos 0,2 mi-
lhões de escudos por Cheques pelo nono ano consecutivo (2008-2016).

 Quadro III.3 - Cheques e devoluções apresentados à compensação

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos
2015 2016 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor
Cheques 302.525 70.634,6 315.990 73.854,4 4,5 4,6
Devoluções 3.277 1.369,3 3.199 1.099,5 -2,4 -19,7

total 305.802 72.003,9 319.189 74.953,8 4,4 4,1
Média diária 1.214 285,7 1.272 298,6 4,8 4,5

Fonte: SISP

Examinando o Quadro III.4, verifica-se um aumento generalizado em quantidade dos Cheques apre-
sentados mensalmente à compensação. Registaram-se, porém, diminuições em quatros meses do ano 
- janeiro, março, junho e dezembro - face ao comportamento mensal dos Cheques em 2015. Do mesmo 
modo, verificou-se um aumento absoluto dos montantes nos meses do ano em referência, expurgando-se 
as variações negativas observadas em fevereiro (11,8%), junho (1,6%) e dezembro (11,7%), relativamente 
ao período homólogo.
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A média mensal evoluiu, por conseguinte, de 25.210 Cheques compensados em 2015, no valor de 
5.886,2 milhões de escudos, para 26.333 Cheques apresentados em 2016, no valor de 6.154,5 milhões de 
escudos. Verifica-se, contudo, que o mês de agosto registou o aumento mais significativo em termos de 
quantidade (17,5%) e, na óptica de valor, o mês de março registou superior variação (24,5%).

Quadro III.4 - Dados mensais sobre cheques apresentados à compensação

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2015 2016 Variação %
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro 23.554 6.449,3 22.502 6.486,8 -4,5 0,6
fevereiro 22.918 5.970,5 24.636 5.265,9 7,5 -11,8
março 27.920 5.839,5 27.019 7.272,0 -3,2 24,5
abril 25.007 5.483,4 25.887 5.598,1 3,5 2,1
maio 24.221 5.648,5 26.935 6.351,6 11,2 12,4
junho 25.755 5.872,8 25.736 5.778,4 -0,1 -1,6
julho 26.957 5.916,7 28.158 5.981,1 4,5 1,1
agosto 23.185 5.498,6 27.235 6.299,6 17,5 14,6
setembro 23.415 5.098,3 24.756 5.405,2 5,7 6,0
outubro 24.377 5.540,1 25.769 6.076,5 5,7 9,7
novembro 24.804 5.252,0 27.165 6.221,0 9,5 18,4
dezembro 30.412 8.065,0 30.192 7.118,1 -0,7 -11,7

total 302.525 70.634,6 315.990 73.854,4 4,5 4,6
Média mensal 25.210 5.886,2 26.333 6.154,5 4,5 4,6

Fonte: SISP

De acordo com o Gráfico III.7, verifica-se que, do total dos Cheques apresentados à compensação, o 
peso dos Cheques truncados é de cerca de 51,7% enquanto que os Cheques não truncados representam 
48,3%. O cenário em termos de valores, contudo, inverte, sendo que a representação dos Cheques não 
truncados é bastante superior (97,2%) comparativamente aos Cheques truncados (2,8%), conservando, 
assim, a mesma tendência dos anos anteriores.

Entretanto, a média mensal dos Cheques truncados em 2016 fixou-se em 13.226 documentos proces-
sados, no valor de 171,6 milhões de escudos, resultante do total de 159.192 Cheques truncados, equiva-
lentes a 2.059,6 milhões de escudos. Em contrapartida, por força dos 157.544 Cheques não truncados, 
apresentados à compensação em 2016, equivalentes a 72.016,4 milhões de escudos, a média de Cheques 
não truncados processados mensalmente correspondeu a 13.129 documentos, no valor de 6.001,4 mi-
lhões de escudos.
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Gráfico III.7 - Peso dos cheques truncados e não truncados
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Fonte: SISP

Analisando o Quadro III.5, referente à média mensal dos Cheques e das devoluções registadas em 
2016, conclui-se que foram processados e compensados mais 1.122 cheques, num valor superior de 311,2 
milhões de escudos, quando comparado com a média mensal do período homólogo. Por sua vez, a quan-
tidade das devoluções compensadas mensalmente sofreu alteração negativa de 273 em 2015 para 267 
em 2016, correspondendo a um valor inferior aproximado de 22,5 milhões de escudos relativo ao ano 
transato. 

Quadro III.5 - Cheques e devoluções apresentados à compensação
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Mês
Cheques  Devoluções

Quantidade Valor Quantidade Valor
janeiro 22.502 6.486,8 207 43,2
fevereiro 24.636 5.265,9 263 53,9
março 27.019 7.272,0 220 176,4
abril 25.887 5.598,1 216 47,0
maio 26.935 6.351,6 282 75,0
junho 25.736 5.778,4 227 64,9
julho 28.158 5.981,1 274 67,6
agosto 27.235 6.299,6 245 86,3
setembro 24.756 5.405,2 214 81,0
outubro 25.769 6.076,5 251 98,1
novembro 27.165 6.221,0 305 182,6
dezembro 30.192 7.118,1 495 123,5

total 315.990 73.854,4 3.199 1.099,5
Média mensal 26.333 6.154,5 267 91,6

total 2015 302.525 70.634,6 3.277 1.369,3
Média Mensal 2015 25.210 5.886,2 273 114,1

Fonte: SISP
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Analisando os dados mensais dos Cheques apresentados à compensação em 2016, destaca-se a contri-
buição atípica, em quantidade, do mês de dezembro, com um total de 30.192 documentos, pese embora 
o maior valor tenha sido processado no mês de março ( 7.272,0 milhões de escudos). No que se refere às 
devoluções, o mês mais expressivo foi, igualmente, o mês de dezembro, em que se registaram 495 devolu-
ções no valor de 123,5 milhões de escudos, numa conjuntura de diminuição do valor das devoluções em 
cerca de 19,7% face ao ano de 2015.

Quadro III.6 - Cheques devolvidos, por motivos de devolução

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2015 2016
Motivos de devolução Quantidade  Valor Quantidade  Valor 

Por Instituição Sacada
 Falta ou insuficiência de provisão        1.335   424,3          1.237   232,1   
 Saque Irregular           282   144,5             437   209,1   
 Importância Incorrectamente Indicada           339   138,6             362   180,6   
 Imagem não recebida ou ilegível           406   422,2             300   130,5   
 Falta de Requisito Principal           170   57,4             236   177,3   
 Erro nos Dados           191   66,9             155   47,6   
 Não compensável            103   11,6             109   22,0   
 Conta Bloqueada           119   50,6             101   7,4   
 Registo duplicado           142   15,3               68   11,4   
 Número de Cheque Inexistente             53   6,5               41   2,4   
 Mau Encaminhamento             48   9,7               39   39,2   
 Devolução a pedido da instituição tomadora             18   7,5               22   22,6   
 Endosso Irregular - -                   8   2,4   
 Conta Suspensa               6   0,1                 4   0,0   
 Número de Conta Inexistente               4   0,5                 4   0,3   
 Cheque sem fundo revogado – apresentação fora do prazo               8   0,3                 2   0,7   
 Conta Encerrada               4   0,6                 2   0,2   
 Falta de Carimbo/referência de apresentação/inexistência de endosso             10   5,9                 2   0,6   
 Cheque com fundo revogado – apresentação fora do prazo -     -                   1   0,1   
 Cheque viciado com fundo -     -                   1   0,0   
 Cheque viciado sem fundo               1   0,0                 1   0,4   
 Cheque com fundo revogado – por justa causa                3   0,2                -                  -     
 Motivos Diversos               3   0,2                -                  -     
Por Instituição Tomadora
 Devolução fora do Prazo             21   1,9               59   12,5   
 Motivo de devolução inválido               6   3,0                 6   0,0   
 Mau Encaminhamento               5   1,5                 2   0,0   

total 3.277 1.369,3   3.199 1.099,5   
Fonte: SISP

Conforme ilustra o Quadro III.6, constata-se que a maioria das devoluções dos Cheques em 2016 
resulta do motivo de “Falta ou Insuficiência de Provisão” com 1.237 documentos devolvidos, correspon-
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dente a uma diminuição de 7,3% comparado com o ano de 2015. Embora o peso tenha diminuído 2,1 
pontos percentuais face ao ano transato, os Cheques devolvidos por “Falta ou Insuficiência de Provisão” 
permanecem com o peso mais expressivo do total das devoluções, rondando os 38,7%.

Por sua vez, o segundo maior motivo de devolução “Saque Irregular” representa 13,7% do total das 
devoluções registadas no ano em referência, verificando-se um aumento de cerca de 5,1 pontos percen-
tuais comparativamente ao período prévio. A terceira maior causa - o motivo de devolução “Importância 
Incorretamente Indicada” - passou de um peso de 10,3% em 2015 para 11,3% do total das devoluções 
registadas em 2016, correspondendo a uma variação positiva de cerca de 30,3%.

Gráfico III.8 - Cheques apresentados e devolvidos à compensação por escalão de valor em percentagem
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Fonte: SISP

Relativamente aos Cheques apresentados à compensação por escalão de valor, constata-se no Gráfico 
III.8 que 50,5% da quantidade dos documentos compensados foram emitidos com valores compreendi-
dos no intervalo até 30 mil escudos (54,9% em 2015), sendo de referir que o peso do valor processado 
decresceu de 3,0% em 2015 para 2,8% em 2016. Em resultado disso, os Cheques emitidos nos escalões 
acima de 10 milhões de escudos até ao último escalão definido - acima dos 100 milhões de escudos - 
contêm um elevado peso do valor absoluto próximo dos 25,7% (24,9% em 2015), embora representem 
quantidades inexpressivas de documentos processados.

À semelhança dos últimos anos, o agregado dos valores compensados de cerca de 11.636,7 milhões de 
escudos concentra-se no escalão de 100.001 a 500.000 escudos cujo peso é de 16,6% em quantidade e de 
15,8% em valor (Gráfico III.8 e Quadro III.7), tendo registado crescimentos significativos.  

Contudo, o maior crescimento registou-se no escalão de Cheques acima dos 100 milhões de escudos 
com variações acima dos 100% em quantidade e em valor, face ao período homólogo. Por outro lado, 
apesar de ser o escalão mais estável, o maior decréscimo ocorreu no escalão de 20.001 a 30.000 escudos 
cuja diminuição foi de 13,5% em quantidade e 27,4% em valor, face aos dados de 2015. 
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Quadro III.7 - Cheques apresentados à compensação por escalões de valores
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Apresentados Devolvidos Peso (%)
Cheques Apresentados 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

1 10.000 72.668 410,6 289 1,7 23,8 0,6

10.001 20.000 53.038 798,6 304 4,7 18,2 1,3

20.001 30.000 33.885 853,4 190 4,8 12,9 1,7

30.001 50.000 40.670 1.621,8 599 23,9 13,0 3,2

50.001 100.000 42.029 3.059,3 637 47,2 12,6 5,3

100.001 500.000 52.389 11.636,7 844 184,4 13,6 14,2

500.001 1.000.000 9.810 7.159,2 160 122,9 2,7 9,3

1.000.001 2.000.000 5.737 8.249,7 94 136,8 1,5 9,8

2.000.001 3.000.000 2.091 5.225,6 30 74,6 0,6 6,7

3.000.001 4.000.000 980 3.445,7 20 72,9 0,3 5,3

4.000.001 5.000.000 682 3.143,0 11 53,8 0,2 5,5

5.000.001 10.000.000 1.265 9.252,2 14 109,1 0,4 12,3

10.000.001 20.000.000 478 6.641,6 5 82,7 0,1 9,3

20.000.001 100.000.000 256 10.003,2 2 180,0 0,1 13,2

> 100.000.000 12 2.353,8 0 0,0 0,0 2,3

total 315.990 73.854,4 3.199 1.099,5 100 100,0

Fonte: SISP

No que respeita à distribuição de Cheques devolvidos na compensação por escalão de valor, o esca-
lão de 100.001 a 500.000 escudos permanece com o maior peso das devoluções, por volta de 26,4% em 
quantidade, correspondente a 844 documentos devolvidos, e os 16,8% em valor, correspondente a 184,4 
milhões de escudos. 

Afora isto, foram registadas 2 devoluções no escalão compreendido entre 20.000.001 e 100.000.000 
escudos, no valor de 180,0 milhões escudos, equivalentes a 16,4% do peso total dos documentos devol-
vidos. 

Face a estes dados, fica fundamentada a variação negativa de cerca de 19,7% registada pelo valor total 
dos Cheques devolvidos na compensação em 2016, face ao ano transacto. Por último, constate-se que não 
se registou qualquer devolução do escalão superior a 100.000.001 escudos no ano em referência.

3.3.2 - Compensação de transferências Eletrónicas de Fundos a Crédito

Classificada como instrumento de pagamento electrónico, o Sistema de Transferências Electrónicas de 
Fundos a Crédito é o subsistema do SICIL que detém a maior representatividade no âmbito monetário 
dos documentos processados na compensação. De acordo com os dados estatísticos de 2016, o referido 
subsistema permaneceu com peso superior em valor próximo dos 51,2%, abarcando porém não mais 
que 4,1% de quantidade, relativamente aos subsistemas de Cheques (valor 32,4% e quantidade 2,3%) e de 
Rede Vinti4 (valor 16,4% e quantidade 93,6%) e consolidando a tendência crescente dos montantes no 
último quinquénio (2012-2016).

No decurso de 2016, foram compensadas 559.553 transferências interbancárias, no valor de 118.288,6 
milhões de escudos, correspondentes aos incrementos relevantes comparativamente aos verificados no 
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período prévio (11,2% em quantidade e 19,5% em valor). Do conjunto dos documentos processados, 
foram devolvidas 711 transferências, no montante de 164,8 milhões de escudos, indicando acréscimos 
consideráveis que contrariam as variações negativas registadas em 2015 (41,2% em quantidade e 42,0% 
em valor). Todavia, o peso das transferências devolvidas à compensação continuou irrelevante no que diz 
respeito ao total das transferências compensadas (Quadro III.8).

Foram, consequentemente, compensadas e liquidadas 2.226 transferências por dia, perfazendo um 
total de 470,6 milhões de escudos diários em 2016; isto é, mais 229 transferências/dia e mais 28,3 milhões 
de escudos quando comparado com as médias diárias atingidas em 2015. O valor médio processado per-
maneceu, assim, em 0,2 milhões de escudos por cada operação realizada.

Quadro III.8 – transferências e devoluções apresentadas à compensação

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos
2015 2016 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor
transferências 503.270 111.458,1 558.842 118.123,9 11,0 6,0
Devoluções 493 80,8 711 164,8 44,2 103,9

total 503.763 111.538,9 559.553 118.288,6 11,1 6,1
Peso¹ (em %) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

Média diária de transferências 1.997 442,3 2.226 470,6 11,5 6,4
Valor médio 0,2 0,2 0,0

2014 453.053 93.341,2
Média diária 2014 1.795 369,8
Valor médio 2014 0,2

Variação % total 2014/2015 11,2 19,5
Fonte: SISP
¹ Representatividade das devoluções sobre as transferências 

O Quadro III.9 relativo aos dados mensais das transferências processadas induz à conclusão de que se 
registou um aumento generalizado das quantidades e dos valores transacionados na maioria dos meses 
do ano, especialmente nos acréscimos significantes em junho e setembro - 59,4% e 31,5%, respetivamente 
- face aos valores apresentados no período homólogo.

Em termos médios, esse comportamento mensal refletiu-se nas 46.629 transferências processadas em 
2016, no valor de 9.857,4 milhões de escudos, embora se tenham registado diminuições expressivas de 
valores em abril (13,2%), julho (6,5%) e dezembro (19,3%).
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Quadro III.9 – transferências mensais processadas através do sistema de compensação

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Mês
2015 2016 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor
janeiro 29.752 7.621,1 33.909 7.656,6 14,0 0,5
fevereiro 37.197 8.880,9 41.283 9.679,3 11,0 9,0
março 44.346 9.244,1 49.598 9.749,6 11,8 5,5
abril 39.777 9.450,3 43.162 8.203,9 8,5 -13,2
maio 39.017 8.578,4 44.046 8.918,1 12,9 4,0
junho 41.122 9.539,6 59.846 15.209,7 45,5 59,4
julho 43.665 9.191,0 41.823 8.596,7 -4,2 -6,5
agosto 40.159 8.553,8 43.865 9.372,2 9,2 9,6
setembro 38.738 7.547,7 43.909 9.925,2 13,3 31,5
outubro 43.566 8.321,9 44.158 9.223,5 1,4 10,8
novembro 46.163 9.347,2 46.301 9.503,8 0,3 1,7
dezembro 59.768 15.182,2 67.653 12.250,1 13,2 -19,3

total 503.270 111.458,1 559.553 118.288,6 11,2 6,1
Média mensal 41.939 9.288,2 46.629 9.857,4 11,2 6,1

Fonte: SISP

No que se refere à distribuição das transferências apresentadas à compensação por participantes em 
2016 (Gráfico III.9), o Tesouro destaca-se como o mais representado em termos de quantidade, por volta 
dos 63,2%, contribuindo com 353.124 transferências, no valor total de 37.939,1 milhões de escudos com 
correspondente peso de 32,1%. Devido aos aumentos de 8,4% em quantidade e 1,2% em valor face ao 
período homólogo, o valor médio por transferência processada pelo Tesouro decresceu 6,7% em compa-
ração com o valor médio de 2015.

Gráfico III.9 - transferências apresentadas à compensação por participantes
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No entanto, examinando as contribuições por participantes no referido subsistema na perspetiva mo-
netária, as Instituições de Crédito destacam-se como as mais representadas em termos de valores, regis-
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tando um aumento de 64,3% em 2015 para 65,6% em 2016. Todavia, por causa dos acréscimos de 18,3% 
atingidos em quantidade e de 8,1% no valor das transferências compensadas pelo referido grupo de 
participantes, registou-se uma variação negativa de cerca de 8,6% do valor médio, comparativamente ao 
valor médio do período homólogo.

Quanto à comparticipação do Banco de Cabo Verde, a sua representatividade diminuiu 11% em quan-
tidade, sendo de se registar que, em termos de valor, o peso aumentou 17,7% relativamente ao ano passa-
do. O participante processou 13.168 transferências, no valor de 2.737,8 milhões de escudos, mantendo-se 
o valor médio do último triénio (2014-2016) de cerca de 0,2 milhões de escudos por transferência.

À luz do Quadro III.10, no exercício de 2016 foram compensadas e liquidadas mais 4.631 Transfe-
rências Interbancárias por mês, equivalentes a mais 555,5 milhões de escudos, quando comparado ao 
ano homólogo. Simultaneamente, as devoluções processadas mensalmente aumentaram, registando uma 
média de 59 transferências devolvidas por mês, no valor de 13,7 milhões de escudos.

Quadro III.10 – transferências e devoluções apresentadas à compensação
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Mês
Transferências Devoluções

Quantidade Valor Quantidade Valor
janeiro 33.858 7.655,6 51 1,0
fevereiro 41.238 9.674,8 45 4,5
março 49.554 9.747,5 44 2,1
abril 43.103 8.193,9 59 10,1
maio 43.998 8.900,8 48 17,3
junho 59.768 15.182,2 78 27,4
julho 41.774 8.541,5 49 55,2
agosto 43.749 9.368,8 116 3,4
setembro 43.880 9.896,8 29 28,4
outubro 44.082 9.215,3 76 8,2
novembro 46.264 9.501,2 37 2,6
dezembro 67.574 12.245,6 79 4,5

Total 558.842 118.123,9 711 164,8
Média mensal 46.570 9.843,7 59 13,7

Total 2014 503.270 111.458,1 493 80,8
Média mensal 2014 41.939 9.288,2 41 6,7

Fonte: SISP

Relativamente ao comportamento das Transferências e das devoluções nos dois ciclos diários de com-
pensação definidos para o Sistema de Transferências Eletrónicas de Fundos à Crédito (Gráfico III.10), 
destaca-se a recorrente superioridade das Transferências (99,1% em quantidade e 98,9% em valor) e 
das devoluções (94,3% em quantidade e 93,2% em valor) compensadas e liquidadas no fecho 1 (primei-
ro ciclo de compensação), que apresentaram variações não significantes face a 2015. De igual modo, o 
número das Transferências e das devoluções processadas no fecho 2 (segundo ciclo de compensação), 
determinado somente para as devolvidas e as transferências urgentes, indicou variações irrelevantes em 
relação ao período homólogo.
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Gráfico III.10 - transferências apresentadas e devolvidas à compensação por tipo de fecho - 2016
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Fonte: SISP

Analisando os dados relativos à classificação das Transferências no Quadro III.11, pode-se concluir 
que em termos de quantidade, “Outras transferências” (50,1%) e “Honorários” (48,8%) foram os códigos 
de operação mais usados no fecho 1. A ordem de representatividade é idêntica, porém, com maior dispa-
ridade quando se analisa o valor global das Transferências, fixando-se nos 86,3% para o código “Outras 
Transferências” e 12,4% para os “Honorários”. Não obstante, os códigos mais utilizados no fecho 2 foram 
os “Honorários” (70,2% de quantidade e 25,1% de valor) e as “Outras Transferências” (29,6% de quanti-
dade e 74,7% de valor).

Quadro III.11 – transferências por fecho e código de operação

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Código de operação Apresentadas Devolvidas
Quantidade Valor Quantidade Valor

Fecho 1
Honorários 263.579 14.235,8 245 12,7
Outras Transferências 270.762 99.187,4 398 137,9
Fornecedores 4.060 1.092,7 3 0,4
Outros 2.031 362,7 5 0,1

total 1 540.432 114.878,5 651 151,2
Fecho 2
Honorários 12.930 816,1 5 0,4
Outras Transferências 5449 2.423,1 54 13,0
Outros 31 6,1 1 0,1

total 2 18.410 3.245,3 60 13,6
total geral 558.842 118.123,9 711 164,8

Fonte: SISP

Similarmente, as Transferências devolvidas por código de operação no fecho 1 apontam para uma 
evolução no mesmo sentido das Transferências apresentadas, com contribuições das “Outras Transfe-
rências” a corresponderem a 398 devoluções, no valor de 137,9 milhões de escudos, e dos “Honorários” 
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com 245 Transferências devolvidas, no valor de 12,7 milhões de escudos. Em “Outros”, encontram-se 
integrados os códigos de operação relativamente pouco expressivos, tais como “Reembolsos”, “Rendas/
Alugueres”, “Prestações da Segurança Social”, “Pensões Nacionais”, “Pagamentos do Estado (DGT) ” e 
“Transferências Domésticas”.

Em 2016, os dados da classificação das Transferências por código de serviço (Quadro III.12) compro-
vam que o recurso às “Ordens de Transferências com NIB” obteve variações positivas tanto no fecho 1 
(8,3% de quantidade e de 4,3% valor) como no fecho 2 (317,7% de quantidade e 154,0% de valor). Entre-
tanto, e a exemplo de períodos transatos, o registo do Código de Serviço “Ordens de Transferência sem 
NIB” foi irrelevante.

Quadro III.12 – transferências apresentadas à compensação por código de serviço

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Código de serviço
2015 2016 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Fecho 1
Ordens de transferência com NIB 498.860 110.179,0 540.432 114.878,5 8,3 4,3
Ordens de transferência sem NIB 3 1,2 -100,0 -100,0

total 1 498.863 110.180,2 540.432 114.878,5 8,3 4,3
Fecho 2

Ordens de transferências com NIB 4.407 1.277,9 18.410 3.245,3 317,7 154,0
total 2 4.407 1.277,9 18.410 3.245 317,7 154,0

total Geral 503.270 111.458,1 558.842 118.123,9 11,0 6,0
Fonte: SISP

Em conformidade com o Quadro III.13 que regista as Transferências devolvidas por código de ser-
viço, estas atingiram aumentos generalizados em ambos os ciclos, que contrariam as diminuições obti-
das no período homólogo. Contudo, registaram-se decréscimos nos códigos de serviço “Devolução de 
Transferências com NIB” (9,4% de quantidade) e “Resposta a Pedido de Devolução de Transferência de 
Participante Ordenante com Valor Contabilístico” (25% de quantidade e 83,5% de valor), ambos integra-
dos no fecho 1 da subdivisão “Código de serviço com movimentações de fundos”.

No entanto, dos 486 “Pedidos de Devolução de Transferência pelo Participante Ordenante” registados 
em 2016, no valor de 100,9 milhões de escudos, foram devolvidas 373 Transferências, no valor de 86,2 
milhões de escudos, constituindo o remanescente “Respostas a Pedido de Devolução de Transferência de 
Participante Ordenante sem Valor Contabilístico”.
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Quadro III.13 – transferências devolvidas à compensação por fecho e código de serviço

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos
Código de serviço 2015 2016 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Com  movimentação de fundos
Fecho 1
Devolução de transferências com NIB 310 28,0 281 65,1 -9,4 132,3
Resposta a pedido de devolução de 
transferência de participante ordenante com 
valor contabilístico

154 46,6 370 86,1 140,3 84,6

Devolução de Transferências sem NIB 1 0,6 - -
total 1 465 75,3 651 151,2 40,0 100,8

Fecho 2
Devolução de transferências com NIB 24 4,7 57 13,4 137,5 184,8
Resposta a pedido de devolução de 
transferência de participante ordenante com 
valor contabilístico

4 0,8 3 0,1 -25,0 -83,5

total 2 28 5,5 60 13,6 114,3 146,1
total Geral 493 80,8 711 164,8 44,2 103,9

Sem  movimentação de fundos
Fecho 1
Pedido de devolução de transferência pelo 
participante ordenante 232 55,3 486 100,9 109,5 82,5

Resposta a pedido de devolução de 
transferência de participante ordenante sem 
valor contabilístico

78 5,5 106 37,5 35,9 576,8

total 1 310 60,8 592 138,4 91,0 127,5
Fecho 2
Pedido de devolução de transferência pelo 
participante ordenante 11 2,6 0 0,0 -100,0 -100,0

total 2 11 2,6 0 0,0 -100,0 -100,0
total Geral 321 63,4 592 138,4 84,4 118,1

Fonte: SISP

O recurso aos “Pedidos de Devolução de Transferências pelo Participante Ordenante” no fecho 1 re-
gistou um aumento de representatividade no total das Transferências devolvidas sem movimentação de 
fundos, passando de 74,8% em 2015 para 82,1% em 2016, no que concerne a quantidade. Em termos de 
valor, o correspondente peso alterou-se no sentido contrário, diminuindo a contribuição de 90,9% obtida 
em 2015 para 72,9% em 2016.

O Código de Serviço “Resposta a Pedido de Devolução de Transferências de Participante Ordenante 
com Valor Contabilístico”, utilizado no processamento do fecho 1, contribuiu com pesos mais expressi-
vos, tanto em quantidade (52,0% em 2016 e 31,2% em 2015) como em valor (52,2% em 2016 e 57,7% em 
2015), face às Transferências totais devolvidas com movimentação de fundos.
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Gráfico III.11 - Peso das transferências apresentadas à compensação, por escalão de valor
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Fonte: SISP

O Gráfico III.11 representa os dados das Transferências redistribuídas por escalões de valor, sendo 
de realçar a preponderância, em termos quantitativos, das operações dos escalões com menores valores. 
Concomitantemente, 87,6% das Transferências apresentadas à compensação (14,3% em montante) cor-
responderam aos valores compreendidos entre 5 e 100 mil escudos, reforçando a caraterística de retalho 
do subsistema em análise. Relativamente ao ano homólogo, as referidas representatividades registaram 
diminuições (87,8% em quantidade e 13,9% em valor).

As Transferências processadas no maior escalão de valor definido –acima dos 2,5 milhões de escudos 
– representaram 0,9% em quantidade do total das operações compensadas e liquidadas em 2016, peso 
inalterado desde 2013. Apesar disso, a representatividade em termos de valor é superior, registando um 
peso de 69,4% em 2016 (70,7% em 2015).

Note-se que as Transferências nos escalões de 5 a 25 mil escudos equivalem a 169.347 operações, no 
valor de 2.379,4 milhões de escudos (Quadro III.14), com um peso face ao total dos documentos com-
pensados e liquidados situado em 30,3% de quantidade e 2,0% de valor. Complementarmente, o maior 
valor das operações, identificado no intervalo acima dos 2,5 milhões de escudos, representa 4.785 trans-
ferências, no valor de 81.959,9 milhões de escudos.
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Quadro III.14 – transferências apresentadas à compensação por escalão de valor

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Escalões de valor
Apresentadas Devolvidas Peso transferências

apresentadas (%)
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

< 5.000 48.498 124,3 140 0,3 8,7 0,1
5.000 25.000 169.347 2.379,4 259 3,4 30,3 2,0

25.001 50.000 131.564 4.916,3 82 2,9 23,5 4,2
50.001 100.000 140.282 9.491,3 107 7,8 25,1 8,0

100.001 150.000 29.107 3.464,0 46 5,4 5,2 2,9
150.001 200.000 10.118 1.719,7 16 2,7 1,8 1,5
200.001 250.000 6.190 1.361,3 8 1,7 1,1 1,2
250.001 350.000 5.549 1.618,2 24 7,2 1,0 1,4
350.001 500.000 4.133 1.708,1 12 20,1 0,7 1,4
500.001 1.000.000 5.544 3.751,6 7 4,5 1,0 3,2

1.000.001 2.500.000 3.726 5.630,6 5 57,2 0,7 4,8
> 2.500.000 4.784 81.959,0 5 51,6 0,9 69,4
total 558.842 118.123,9 711 164,8 100 100,0

Fonte: SISP

Por último, as ilustrações do Gráfico III.12 caracterizam a distribuição das Transferências devolvidas por 
escalão de valor que indicam o mesmo comportamento da distribuição das Transferências apresentadas à 
compensação. Dito de outra forma, o intervalo entre 5 e 100 mil escudos representa 82,7% em quantidade 
(81,7% em 2015) e em termos de montantes não mais que 8,7% do total processado (11,4% em 2015).

O escalão acima dos 2,5 milhões de escudos da distribuição das Transferências devolvidas à compen-
sação também seguiu o mesmo comportamento da distribuição das Transferências apresentadas, tendo 
sido responsável por somente 5 Transferências devolvidas (0,7% de peso), no valor de 52 milhões de es-
cudos (31,3% de peso em 2016 e 55,4% em 2015) face ao total das devoluções por escalão de valor.

Gráfico III.12 – Peso das transferências devolvidas à compensação por escalão de valor
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3.3.3 - Liquidação das operações da rede vinti4 

Devido ao facto de a sua administração e funcionamento serem assegurados de forma autónoma pela 
SISP, a Rede Vinti4 é o único subsistema do SICIL em que o processamento das transacções, baseadas 
em instrumentos de pagamento electrónicos, funciona ininterruptamente ao longo dos 365 dias do ano. 

O subsistema encarregue das transações interbancárias efetuadas nos ATM, POS, Televinti4 e Vinti-
4net processou 12.920.163 operações, no valor de 38.001,5 milhões de escudos (Quadro III.15 e Gráfico 
III.13), equivalente a um aumento de cerca de 16,3% em quantidade (23,2% em 2015) e um acréscimo 
menos expressivo de 13,5% em valor, face ao registado no período homólogo (23,6% em 2015).

  Quadro III.15 – Liquidação de Operações da rede vinti4

 Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

 Ano
rede Vinti4

Quantidade Valor
2005 633 493 3 645,8
2006 859 238 4 126,3
2007 1 396 301 5 276,3
2008 2 188 430 9 779,2
2009 3 472 967 14 335,3
2010 4 014 614 17 885,2
2011 5 461 194 20 157,6
2012 5 826 330 22 147,5
2013 7 412 680 25 135,1
2014 9 012 960 27 083,3
2015 11 104 587 33 473,0
2016 12 920 163 38 001,5

Fonte: SISP 

Numa perspectiva integrada, as operações compensadas e liquidadas no SICIL registaram um aumen-
to de 1.884.753 operações equivalentes a 14.228,2 milhões de escudos face ao ano transato, resultante dos 
referidos acréscimos da Rede Vinti4, do sucessivo crescimento do subsistema de Transferências Inter-
bancárias e das ligeiras variações positivas apuradas no subsistema de Cheques.

A Rede Vinti4 representa cerca de 93,6% do número global das operações no SICIL, arvorando-se 
como a infraestrutura de pagamento com a maior quantidade de documentos processados. Por outro 
lado, esse instrumento de pagamento electrónico representa somente 16,4% no que concerne ao montan-
te total no SICIL, impondo-se como o subsistema de pagamentos com o menor valor médio por operação 
(0,00294 milhões de escudos), o que lhe confere a designação de sistema de pagamento de retalho.

Relativamente à evolução das operações da Rede Vinti4 liquidadas e compensadas no SICIL no último 
quinquénio (2012-2016), nota-se um crescimento extraordinário de cerca de 121,8% do número total 
processado e na ordem dos 71,6% do respectivo montante. Em função deste comportamento da Rede 
Vinti4, poder-se-á evidenciar o grau de fiabilidade e segurança na utilização deste instrumento de paga-
mento e de uso mais fácil pelos consumidores nas transações quotidianas.
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Gráfico III.13 – Evolução das operações liquidadas através da rede vinti4
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CAPÍTULO IV

SUPERINTENDêNCIA
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4. Superintendência

O adequado funcionamento das infraestruturas de pagamento é essencial para assegurar o regular 
processamento das transações efetuadas pelos agentes económicos e a eficácia da política monetária. De 
facto, a evolução das infraestruturas e dos mercados em que as mesmas atuam, bem como dos inerentes 
riscos e interdependências, exigem uma constante adaptação do exercício da superintendência, designa-
damente no que respeita ao âmbito, métodos e instrumentos utilizados. 

Neste sentido, os bancos centrais têm-se preocupado com a superintendência dos sistemas e infraestru-
turas de pagamento, alargando o campo de atuação para além dos sistemas de pagamentos de grandes mon-
tantes, definidos como sistemicamente importantes e debruçando-se, ainda, sobre os sistemas de liquidação 
de títulos e os instrumentos de pagamento de retalho, particularmente os eletrónicos. Só assim se poderá 
promover, de forma eficaz, a segurança e eficiência dos sistemas e infraestruturas de pagamento.

O Banco de Cabo Verde não está alheio a esta função consagrada no artigo 19º da sua Lei Orgânica 
(Lei nº 10/VI/2002, 15 de Julho) que lhe atribui poderes para “assegurar diretamente ou regular, fiscalizar 
e promover o bom funcionamento dos sistemas de compensação e pagamentos” e no artigo 15º, alínea j), da 
Lei de Bases do Sistema Financeiro (Lei nº 61/VIII/2014, de 23 de abril), que estipula que este Banco Cen-
tral deve “estabelecer as regras relativas à prestação de serviços de pagamentos, controlar e supervisionar o 
acesso aos sistemas de pagamentos e promover o seu funcionamento de forma segura e eficiente”.

Assim, em cumprimento da missão que lhe é atribuída nesta vertente, o Banco de Cabo Verde vem 
realizando várias atividades nos últimos anos, no sentido de criar as condições efetivas para a condução 
eficiente desta função, designadamente: 

I) A monitorização diária e contínua dos sistemas de compensação e de liquidação com o objetivo de 
acompanhar a performance operacional e funcional dos mesmos;

II) O controlo, registo e reporte dos incidentes que afetam os sistemas de pagamento, sobretudo as 
anomalias relacionadas com o Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação e as suas conexões;

III) O acompanhamento dos sistemas de compensação de cheques e documentos afins, de transferên-
cias interbancárias e da rede vinti4 no sentido de verificar o cumprimento dos normativos face às 
situações anómalas que ocorrem e que envolvem os participantes ou a entidade gestora responsável 
pelo processamento do serviço de compensação;

IV) O seguimento da atividade da rede vinti4, particularmente nos aspectos relacionados com o aprovi-
sionamento dos caixas automáticos pelas instituições de crédito ou indisponibilidade das máquinas; e

V) A elaboração de relatórios trimestrais com enfoque na análise das estatísticas e dos indicadores 
relativamente à atividade dos sistemas acima referidos.

Cabe destacar, ainda, que no ano em referência foi iniciado o processo de avaliação dos sistemas de 
pagamentos de retalho - Sistema de Transferências Eletrónica de Fundos à Crédito e Sistema de Telecom-
pensação de Cheques - com o objetivo de recolher as informações necessárias que servirão de base para a 
elaboração do relatório que permitirá ao Banco de Cabo Verde aferir se os referidos sistemas apresentam 
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os níveis de resiliência e eficiência que a função da superintendência procura observar, sobretudo a nível 
de gestão do risco operacional.

A par destas atividades e na perspetiva de esta função ganhar uma nova dinâmica no contexto do sis-
tema de pagamentos cabo-verdiano, o Banco de Cabo Verde vem concebendo uma série de ações visando 
adotar os princípios orientadores emanados da CPSS (Committee on Payment and Settlement Systems) 
e da IOSCO (International Organization of Securities Commissions) que recomendam maior ênfase na 
monitorização das infraestruturas de mercado financeiro, quais sejam os sistemas de pagamento e de 
compensação e os sistemas de liquidação de títulos.

Nesta óptica, com vista ao cumprimento dos objetivos de segurança e eficiência dos sistemas, as ações 
preconizadas para os próximos anos deverão centrar-se nos seguintes vetores:

i. Reforçar a transparência pela via da publicação da política de superintendência aplicável às Infra-
estruturas de Mercado Financeiro (FMI - Financial Market Infrastructures) e disponibilizar regu-
larmente informações sobre as atividades de superintendência realizadas;

ii. Promover a separação das funções operacional e de superintendência, salvaguardando, assim, pos-
síveis conflitos de interesse que poderiam surgir, pelo facto de o Banco de Cabo Verde ser simulta-
neamente operador e autoridade de superintendência dos sistemas de pagamento;

iii. Implementar a metodologia de superintendência definida pela CPSS-IOSCO e utilizada no proces-
so de verificação do cumprimento dos princípios que engloba quatro etapas distintas de atuação: a) 
recolha de informação, b) análise de informação, c) avaliação e d) indução de mudança;

iv. Aplicar as mesmas políticas de superintendência a todas as infraestruturas existentes no país sejam 
elas operadas por privados ou pelo Banco de Cabo Verde;

v. Delegar nos operadores a responsabilidade máxima na garantia do funcionamento das infraestru-
turas e na prestação de serviços de pagamento e de liquidação eficiente;

vi. Implementar um sistema de monitorização interno integrado que abranja os sistemas de compensa-
ção, de liquidação e de títulos com o intuito de minimizar os riscos inerentes aos sistemas de paga-
mentos (risco operacional, risco de crédito, risco de liquidez e risco sistémico) e minimizar as falhas 
operacionais com a adoção de procedimentos mais detalhados e documentação mais transparente;

vii. Adotar uma infraestrutura de comunicação evoluída, com mecanismos de segurança desenvolvi-
dos e integrados, suscetíveis de melhorar a proteção dos conteúdos e a integridade das informações 
processadas no sistema de liquidação;

viii. Adotar uma política de gestão de continuidade de negócio que reflita o perfil de risco do sistema e 
que seja proporcional à natureza das suas atividades, à sua dimensão e complexidade;

ix. Implementar mecanismos de gestão de continuidade de negócio adequados aos processos de negó-
cio e que abarquem uma estratégia de recuperação que identifique claramente as responsabilidades 
em caso de desastre e um plano de continuidade de negócio;

x. Instituir a obrigatoriedade da realização de testes ao plano de continuidade de negócio, definido 
com o objetivo de verificar a sua qualidade em situações de risco, devendo o mesmo plano ser au-
ditado e atualizado periodicamente; e

xi. Definir um plano de comunicação de modo a garantir os fluxos de informação necessários à re-
cuperação de processos de negócio considerados críticos, assegurando as obrigações perante os 
intervenientes do sistema.
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Considerada a pior recessão económica desde a 
Grande Depressão18, a crise financeira de 2008-2010, 
ou a chamada «bolha imobiliária» norte-americana, 
cujo auge se concretizou com a falência do Banco 
Lehman Brothers, foi produto, sobretudo, da política 
monetária expansionista - abundância de crédito e 
da moeda -, das cedências de créditos sem garantias 
sólidas, dos crescimentos desproporcionados do cré-
dito ao consumo e, consequentemente, dos aumentos 
acentuados dos créditos vencidos.

Em outros termos, a referida crise resultou da 
ausência de rigor na regulação micro-prudencial, 
no qual baseia-se na análise dos riscos isolados que 
salvaguardam a exigência do capital de cobertura de 
determinada instituição financeira, despertando a ne-
cessidade de uma revisão das práticas de supervisão 
bancária adoptadas internacionalmente.

Tento em vista o propósito de moderar as dinâmi-
cas dos ciclos económicos e de reduzir as propensões 
para eventuais crises financeiras, a conjuntura pós-
-crise recomenda o reforço da supervisão micro-pru-
dencial, respeitando o princípio que os bancos devem 
garantir os correspondentes compromissos com o ca-
pital próprio, e consolidar uma regulação estendida a 
uma dimensão macro-prudencial, focalizada na pre-
venção do risco sistémico.

A literatura do sector financeiro apresenta duas (2) 
caracterizações no que diz respeito ao risco sistémico, 
designadamente:

(i) O choque sistémico (ou o primeiro contacto do ris-
co sistémico) tende a ser tão forte e suficientemente 
abrangente que pode atingir todos os agentes, indis-
criminadamente, não importando se os mesmos (os 
agentes) estiverem interligados ou não; e 

(ii) Intitulada como “efeito contágio”, a essência do 
choque sistémico baseia-se na consequência da 
contaminação, quando um agente (devedor) não 
cumpre com suas obrigações de pagamento, levan-
do a que outros agentes, por efeitos de contágio, 
não satisfaçam as suas responsabilidades, entran-
do igualmente em incumprimento.

18 A Crise de 1929, ou simplesmente a Grande Depressão, é o pior 
e o mais longo período de recessão económica do século passa-
do. A crise iniciou-se em 1929 e terminou apenas em 1945, com 
o fim da Segunda Guerra Mundial.

Com intenção de simplificar o entendimento das 
descrições acima referidas, segue uma analogia anun-
ciada na Conferência da APB “Systemic Risk – Too 
Important to Ignore” (Risco Sistémico - Demasiado 
Importante para ser Ignorado):

“Suponhamos que o sistema financeiro é uma flores-
ta, povoada pelos mais variados tipos de plantas, desde 
enormes carvalhos a pequenos arbustos. Se quisermos 
preservar a integridade deste ecossistema e prevenir a sua 
destruição pelo fogo, é essencial controlar o risco de defla-
gração de incêndios. Caso um incêndio venha, de facto, a 
ocorrer, uma parte da floresta será inevitavelmente des-
truída, e perder-se-ão algumas árvores. Nesta situação, o 
que é absolutamente crucial é evitar que o fogo alastre, 
caso contrário toda a floresta ficará em risco, acarretan-
do sérios prejuízos à comunidade que depende desses re-
cursos para a sua sobrevivência.” (2012).

Nesta lógica, o risco sistémico caracteriza-se como 
um item estrutural dos sistemas de pagamento, dado 
que, além de ser intrínseco por força da utilização das 
transferências interbancárias como procedimento de 
liquidação, a origem do aumento considerável deste 
risco, que opera perante os mercados financeiros, re-
sulta das indispensáveis inovações, tecnologicamente 
complexas, dos sistemas de pagamentos que visam a re-
dução do custo e o aumento da eficiência dos mesmos.

Sendo assim, a conservação de um sistema de pa-
gamento seguro e eficiente é um aspecto imprescindí-
vel para a organização e o funcionamento do sistema 
financeiro. Em contrapartida, um sistema de paga-
mento inconsistente e ineficiente pode revelar-se um 
mecanismo de propagação do exposto choque, provo-
cando perturbações na economia real.

Face a este cenário, e como resultante de um amplo 
consenso dos Bancos Centrais, desenvolveu-se a ne-
cessidade de se constituir um padrão internacional de 
qualidade para os sistemas de pagamentos sistemica-
mente importantes, especificamente, os sistemas que, 
numa situação de exposição ao risco, podem apre-
sentar resultados que atingirão, por contaminação, 
os outros agentes e, pelo efeito de dominó, o habitual 
funcionamento do sistema financeiro.

Neste contexto, as autoridades financeiras interna-
cionais, Committee on Payment and Settlement Syste-

Caixa 4 - Prevenção do risco Sistémico
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ms ou CPSS (Comité de Sistemas de Liquidação e Pa-
gamento) e a International Organization of Securities 
Commissions ou IOSCO (Organização Internacional 
das Comissões de Valores Mobiliários) constituíram 
os princípios que auxiliam na construção e manuten-
ção de um eficiente e seguro sistema de pagamento, 
integrados no Relatório Principles for Financial Ma-
rket Infrastructures (Princípios para as Infraestrutu-
ras de Mercado Financeiro) publicado pelo Bank for 
International Settlements ou BIS (Banco Internacional 
de Pagamentos).

Em conclusão, constitui função dos Bancos Cen-
trais, enquanto entidades responsáveis pela estabilida-
de do sistema financeiro, assegurar o funcionamento 
eficiente do sistema financeiro e, por essa via, resguar-
dar os requisitos mínimos necessários para a preven-
ção do risco sistémico.
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Quadro 1 – Movimento Global da Compensação

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Cheques  Devolução de cheques transferências  Devolução de transferência

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

1997 60.171 16.469,5 979 461,5 6.774 17.881,8 - -

1998 72.754 20.570,6 994 200,8 10.053 20.010,9 - -

1999 128.294 28.509,1 1.489 287,9 14.664 24.298,5 - -

2000 153.641 36.395,6 1.911 306,7 14.378 17.634,9 - -

2001 159.638 39.196,3 1.447 238,6 15.300 16.625,9 - -

2002 184.386 47.340,4 1.557 254,0 16.856 20.071,7 - -

2003 194.512 47.762,4 1.652 216,9 17.829 22.157,0 - -

2004 190.293 37.143,9 1.822 360,1 25.398 33.877,0 - -

2005 222.220 46.204,5 1.876 377,2 30.630 41.618,6 - -

2006 253.410 57.217,7 1.813 409,6 33.579 48.034,7 - -

2007 308.953 72.507,4 2.032 453,3 39.849 61.611,9 - -

2008 342.909 96.297,2 3.759 10.220,4 45.994 65.176,6 - -

2009 357.920 85.223,9 3.624 1.204,4 57.797 63.099,5 - -

2010 364.642 83.205,8 3.767 1.185,5 84.070 75.024,6 - -

2011 364.911 83.779,8 3.389 792,7 115.675 75.949,0 - -

2012 346.570 77.024,2 3.600 1.003,0 272.845 82.844,9 1.352 332,0

2013 309.755 68.451,5 2.544 661,1 419.938 87.083,9 647 88,2

2014 297.785 66.900,5 3.286 900,4 452.214 93.201,9 839 139,3

2015 302.525 70.634,6 3.277 1.369,3 503.270 111.458,1 493 80,8

2016 315.990 73.854,4 3.199 1.099,5 558.842 118.123,9 711 164,8

Fonte: SISP

Quadro 2 – Compensação por tipo de documentos apresentados 
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2015 2016 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Cheques    302.525        70.634,6      315.990        73.854,4   1,6 5,6

transferências    503.270      111.458,1      558.842      118.123,9   11,3 19,6

Devoluções de cheques        3.277          1.369,3          3.199          1.099,5   -0,3 52,1

Devoluções de transferências           493               80,8             711             164,8   -41,2 -42,0

total 809.565 183.542,8 878.742 193.242,5 8,5 5,3

Fonte: SISP
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Quadro 3 – Cheques apresentados e devolvidos na Compensação
2016

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Mês

Apresentados Devolvidos

truncados Não truncados truncados Não truncados 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro 11.303 145,0 11.199 6.341,7 38 0,6 169 42,6

fevereiro 12.524 160,9 12.112 5.105,1 58 0,8 205 53,2

março 13.797 178,5 13.222 7.093,5 47 0,7 173 175,8

abril 12.999 168,7 12.888 5.429,4 50 0,7 166 46,3

maio 13.654 173,9 13.281 6.177,8 49 0,7 233 74,3

junho 12.926 168,0 12.810 5.610,4 61 1,0 166 63,9

julho 14.181 183,0 13.977 5.798,1 54 0,7 220 66,9

agosto 13.349 172,9 13.886 6.126,6 52 0,7 193 85,7

setembro 12.414 160,4 12.342 5.244,8 51 0,8 163 80,2

outubro 13.046 168,6 12.723 5.907,9 58 0,9 193 97,2

novembro 13.689 179,4 13.476 6.041,5 94 1,5 211 181,1

dezembro 15.084 197,1 15.108 6.921,0 168 2,3 327 121,2

total 158.966 2.056,4 157.024 71.798,0 780 11,2 2.419 1.088,3

Média mensal 13.247 171,4 13.085 5.983,2 65 0,9 202 90,7

Fonte: SISP

Quadro 4 – Dados mensais sobre cheques apresentados à Compensação em quantidade 
(2012 – 2016)

Quantidade: unidades

Mês 2012 2013 2014 2015 2016

janeiro 28.152 26.804 21.627 23.554 22.502

fevereiro 28.351 23.043 23.399 22.918 24.636

março 31.526 25.579 23.843 27.920 27.019

abril 29.386 27.489 24.718 25.007 25.887

maio 31.711 27.176 25.122 24.221 26.935

junho 27.047 23.560 29.614 25.755 25.736

julho 28.797 28.335 26.774 26.957 28.158

agosto 29.186 24.604 22.397 23.185 27.235

setembro 25.982 24.357 23.649 23.415 24.756

outubro 29.661 26.572 24.987 24.377 25.769

novembro 27.201 24.130 22.711 24.804 27.165

dezembro 29.570 28.106 28.944 30.412 30.192

total 346.570 309.755 297.785 302.525 315.990

Média mensal 28.881 25.813 24.815 25.210 26.333

Fonte: SISP
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Quadro 5 - Dados mensais sobre cheques apresentados à Compensação em valor 
(2012 – 2016)

Valor: milhões de escudos

Mês 2012 2013 2014 2015 2016

janeiro 6.740,7 6.785,1 5.851,1 6.449,3 6.486,8

fevereiro 6.292,2 5.379,2 4.742,8 5.970,5 5.265,9

março 6.304,3 5.646,5 5.122,7 5.839,5 7.272,0

abril 5.836,4 5.795,8 5.172,6 5.483,4 5.598,1

maio 6.991,1 5.659,6 5.439,6 5.648,5 6.351,6

junho 6.078,6 5.592,2 7.249,2 5.872,8 5.778,4

julho 6.108,7 6.653,4 5.611,1 5.916,7 5.981,1

agosto 6.567,0 5.292,4 5.270,3 5.498,6 6.299,6

setembro 5.695,5 5.201,4 5.536,8 5.098,3 5.405,2

outubro 7.127,0 5.405,9 5.106,4 5.540,1 6.076,5

novembro 6.260,5 5.074,5 5.010,9 5.252,0 6.221,0

dezembro 7.022,3 5.965,5 6.787,0 8.065,0 7.118,1

total 77.024,2 68.451,5 66.900,5 70.634,6 73.854,4

Média mensal 6.418,7 5.704,3 5.575,0 5.886,2 6.154,5

Fonte: SISP

Quadro 6 – Cheques apresentados à Compensação por escalão de valores em quantidade 
(2012 – 2016)

 Quantidade: unidades

2012 2013 2014 2015 2016

1 10.000 85.594 76.196 71.871 71.958 72.668

10.001 20.000 59.048 53.411 51.412 54.961 53.038

20.001 30.000 37.586 34.171 32.672 39.161 33.885

30.001 50.000 43.217 39.367 37.931 39.305 40.670

50.001 100.000 45.164 40.100 38.846 37.982 42.029

100.001 500.000 53.529 46.982 45.866 41.092 52.389

500.001 1.000.000 10.231 8.842 8.776 8.271 9.810

1.000.001 2.000.000 5.696 4.922 4.840 4.581 5.737

2.000.001 3.000.000 2.176 1.862 1.922 1.807 2.091

3.000.001 4.000.000 1.193 1.107 1.074 980 980

4.000.001 5.000.000 800 744 679 710 682

5.000.001 10.000.000 1.559 1.289 1.142 1.082 1.265

10.000.001 20.000.000 499 560 496 410 478

20.000.001 100.000.000 266 193 253 218 256

> 100.000.000 12 9 5 7 12

total 357.920 364.642 364.911 346.570 315.990

Fonte: SISP
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Quadro 7 – Cheques apresentados à Compensação por escalão de valores em valor 
(2012 – 2016)

Valor: milhões de escudos

2012 2013 2014 2015 2016

1 10.000 479,1 428,0 406,9 406,9 410,6

10.001 20.000 888,0 802,6 771,4 897,3 798,6

20.001 30.000 950,2 862,5 823,8 1.174,8 853,4

30.001 50.000 1.725,3 1.567,1 1.512,3 2.289,0 1.621,8

50.001 100.000 3.270,7 2.909,0 2.816,5 3.731,8 3.059,3

100.001 500.000 11.775,2 10.408,7 10.143,3 10.059,9 11.636,7

500.001 1.000.000 7.481,7 6.430,8 6.390,0 6.540,8 7.159,2

1.000.001 2.000.000 8.203,9 7.099,6 6.988,6 6.928,8 8.249,7

2.000.001 3.000.000 5.426,2 4.665,9 4.834,0 4.730,3 5.225,6

3.000.001 4.000.000 4.206,9 3.917,7 3.813,1 3.772,3 3.445,7

4.000.001 5.000.000 3.665,5 3.407,4 3.102,2 3.866,0 3.143,0

5.000.001 10.000.000 11.068,8 9.200,6 8.135,2 8.674,8 9.252,2

10.000.001 20.000.000 6.992,5 8.001,3 7.166,0 6.596,0 6.641,6

20.000.001 100.000.000 9.051,0 7.337,0 9.234,8 9.332,3 10.003,2

> 100.000.000 1.839,1 1.413,3 762,3 1.633,7 2.353,8

total 85.223,9 83.205,8 83.779,8 77.024,2 73.854,4

Fonte: SISP

Quadro 8 – Dados mensais sobre cheques devolvidos na compensação em quantidade
(2012 – 2016)

Quantidade: unidades

Mês 2012 2013 2014 2015 2016

janeiro 229 278 182 254 207

fevereiro 397 184 156 216 263

março 188 169 179 235 220

abril 295 190 164 232 216

maio 356 221 168 508 282

junho 306 189 484 260 227

julho 247 210 507 283 274

agosto 332 197 443 286 245

setembro 302 200 234 190 214

outubro 313 226 245 276 251

novembro 313 246 235 225 305

dezembro 322 234 289 312 495

total 3.600 2.544 3.286 3.277 3.199

Média mensal 300 212 274 273 267

Fonte: SISP



Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano / 2016                                        99

Quadro 9 – Dados mensais sobre cheques devolvidos na compensação em valor 
(2012 – 2016)

Valor: milhões de escudos

Mês 2012 2013 2014 2015 2016

janeiro 60,4 66,3 30,0 83,3 43,2

fevereiro 145,6 76,1 24,9 30,3 53,9

março 57,0 88,8 105,0 99,1 176,4

abril 85,2 50,9 25,3 83,2 47,0

maio 110,3 36,3 26,2 181,1 75,0

junho 115,3 70,4 74,2 255,1 64,9

julho 47,0 41,7 92,6 53,1 67,6

agosto 93,6 41,9 159,6 58,1 86,3

setembro 110,4 47,1 55,6 121,6 81,0

outubro 55,8 31,1 54,8 82,7 98,1

novembro 71,4 70,3 43,7 44,0 182,6

dezembro 50,8 40,4 208,5 277,7 123,5

total 1.003,0 661,1 900,4 1.369,3 1.099,5

Média mensal 83,6 55,1 75,0 114,1 91,6

Fonte: SISP

Quadro 10 – Cheques devolvidos na Compensação por escalão de valores em quantidade
 (2012 – 2016)

Quantidade: unidades

2012 2013 2014 2015 2016

1 10.000 430 377 402 343 289

10.001 20.000 538 393 415 331 304

20.001 30.000 876 227 254 250 190

30.001 50.000 0 329 540 554 599

50.001 100.000 595 434 656 654 637

100.001 500.000 832 516 798 814 844

500.001 1.000.000 186 154 101 161 160

1.000.001 2.000.000 71 51 68 83 94

2.000.001 3.000.000 36 27 23 39 30

3.000.001 4.000.000 16 12 17 16 20

4.000.001 5.000.000 13 16 3 11 11

5.000.001 10.000.000 7 4 5 16 14

10.000.001 20.000.000 0 4 1 5 5

20.000.001 100.000.000 0 0 3 0 2

> 100.000.000 0 0 0 0 0

total 3.600 2.544 3.286 3.277 3.199

Fonte: SISP
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Quadro 11 – Cheques devolvidos na Compensação por escalão de valores em valor
 (2012 – 2016)

Valor: milhões de escudos

2012 2013 2014 2015 2016

1 10.000 2,6 3,3 2,2 2,0 1,7

10.001 20.000 8,2 6,7 6,2 5,0 4,7

20.001 30.000 29,4 6,2 6,4 6,3 4,8

30.001 50.000 0,0 14,3 21,8 22,5 23,9

50.001 100.000 44,0 36,5 48,3 47,8 47,2

100.001 500.000 193,0 117,6 179,3 189,7 184,4

500.001 1.000.000 137,4 87,9 77,4 118,6 122,9

1.000.001 2.000.000 104,0 68,8 100,2 116,8 136,8

2.000.001 3.000.000 96,9 72,5 144,7 103,2 74,6

3.000.001 4.000.000 117,6 45,5 72,8 74,2 72,9

4.000.001 5.000.000 138,5 92,3 19,4 116,4 53,8

5.000.001 10.000.000 131,3 34,2 36,7 479,8 109,1

10.000.001 20.000.000 0,0 75,4 10,1 87,2 82,7

20.000.001 100.000.000 0,0 0,0 174,8 0,0 180,0

> 100.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

total 1.003,0 661,1 900,4 1.369,3 1.099,5

Fonte: SISP
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Quadro 12 – Cheques devolvidos por motivo de devolução em quantidade
(2012 – 2016)

Quantidade: unidades

2012 2013 2014 2015 2016

Por Instituição Sacada

Não Compensável 6 4 61 103 109

Falta de Requisito Principal 165 116 138 170 236

Falta ou Insuficiência de Provisão 2.170 1.704 1.369 1.335 1.237

Saque Irregular 241 82 292 282 437

Endosso Irregular 8 0 30 - 8

Cheque com Fundo Revogado – por Justa Causa 3 8 4 3 0

Cheque sem Fundo Revogado – por Justa Causa 0 1 0 0 0

Cheque com Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo 1 3 0 0 1

Cheque sem Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo 1 8 2 8 2

Conta Bloqueada 151 64 81 119 101

Conta Suspensa 0 0 0 6 4

Conta Encerrada 2 7 2 4 2

Mau Encaminhamento 4 1 19 48 39

Número de Conta Inexistente 23 14 9 4 4

Número de Cheque Inexistente 31 16 27 53 41

Erro nos Dados 46 45 88 191 155

Importância Incorrectamente Indicada 42 36 151 339 362

Falta de Entrega do Cheque 1 5 30 - 0

Registo Duplicado 194 73 273 142 68

Falta de Carimbo/Referência de Apresentação 0 0 1 10 2

Cheque Viciado com Fundo 0 0 2 - 1

Cheque viciado sem Fundo 2 3 0 1 1

Devolução a Pedido do Banco Tomador 28 32 26 18 22

Motivos Diversos 461 289 187 3 0

Fotocópia não recebida ou elegível 0 2 468 406 300

Por instituição Tomadora

Incumprimento na Compensação pela Instituição Tomadora 0 23 0 0 0

Motivo de Devolução Inválido 2 3 6 6 6

Mau Encaminhamento 3 0 2 5 2

Falta de Entrega do Cheque 0 1 1 - 0

Registo Duplicado 0 0 8 - 0

Devolução Fora do Prazo 15 4 0 21 59

Excedido o período de arquivo do cheque 0 0 9 0 0

total 3.600 2.544 3.286 3.277 3.199

Fonte: SISP
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Quadro 13 – Cheques devolvidos por motivo de devolução em valor
(2012 – 2016)

               Valor: milhões de escudos

2012 2013 2014 2015 2016

Por Instituição Sacada

Não Compensável            0,6              0,1              2,7            11,6            22,0   

Falta de Requisito Principal          60,9            47,2            26,7            57,4          177,3   

Falta ou Insuficiência de Provisão        484,6          375,0          221,9          424,3          232,1   

Saque Irregular          91,9              7,8          135,5          144,5          209,1   

Endosso Irregular            0,4                -                2,1    -            2,4   

Cheque com Fundo Revogado – por Justa Causa            0,1              0,1              4,5              0,2                -     

Cheque sem Fundo Revogado – por Justa Causa              -                0,8                -                  -                  -     

Cheque com Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo            0,2              0,2                -                  -                0,1   

Cheque sem Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo            0,1              1,1              4,0              0,3              0,7   

Conta Bloqueada          38,1              8,6              2,7            50,6              7,4   

Conta Suspensa              -                  -                  -                0,1              0,0   

Conta Encerrada            0,0              1,2              0,4              0,6              0,2   

Mau Encaminhamento            0,6              0,0              6,1              9,7            39,2   

Número de Conta Inexistente            3,9              0,7              1,1              0,5              0,3   

Número de Cheque Inexistente            8,5              3,1              3,0              6,5              2,4   

Erro nos Dados            9,3              5,4            98,8            66,9            47,6   

Importância Incorrectamente Indicada          65,7            19,0            57,9          138,6          180,6   

Falta de Entrega do Cheque            0,2              0,4            17,3    -              -     

Registo Duplicado          17,5            29,5            27,5            15,3            11,4   

Falta de Carimbo/Referência de Apresentação              -                  -                0,3              5,9              0,6   

Cheque viciado sem Fundo            0,5              0,4                -                0,0              0,4   

Devolução a Pedido do Banco Tomador          10,0            37,7              4,8              7,5            22,6   

Motivos Diversos        199,4          106,4            16,4              0,2                -     

Fotocópia não recebida ou elegível              -                0,0          262,4          422,2          130,5   

Por instituição Tomadora

Incumprimento na Compensação pela Instituição Tomadora              -              15,7                -                  -                  -     

Motivo de Devolução Inválido            0,0              0,0              0,0              3,0              0,0   

Mau Encaminhamento            0,3                -                0,0              1,5              0,0   

Falta de Entrega do Cheque              -                0,0              0,1    -              -     

Registo Duplicado              -                  -                3,2    -              -     

Devolução Fora do Prazo          10,2              0,7              0,7              1,9            12,5   

total 1.003,0 661,1 900,4 1.369,3 1.099,4

Fonte: SISP
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Quadro 14 – Dados mensais sobre transferências processadas em quantidade 
(2012 – 2016)

Quantidade: unidades

2012 2013 2014 2015 2016

janeiro 9.796 27.644 30.304 29.752 33.858

fevereiro 12.183 30.227 34.844 37.197 41.238

março 13.555 34.065 35.996 44.346 49.554

abril 13.535 30.784 36.496 39.777 43.103

maio 14.616 35.204 33.772 39.017 43.998

junho 14.919 32.719 36.228 41.122 59.768

julho 27.472 40.032 39.497 43.665 41.774

agosto 31.407 36.107 34.818 40.159 43.749

setembro 28.368 34.407 38.828 38.738 43.880

outubro 35.814 36.053 40.685 43.566 44.082

novembro 33.759 37.056 36.693 46.163 46.264

dezembro 37.421 45.640 54.053 59.768 67.574

total 272.845 419.938 452.214 503.270 558.842

Média mensal 22.737 34.995 37.685 41.939 46.570

Fonte: SISP

Quadro 15 – Dados mensais sobre transferências processadas em valor 
(2012 – 2016)

Valor: milhões de escudos

2012 2013 2014 2015 2016

janeiro 5.985,4 6.858,1 7.406,1 7.621,1 7.655,6

fevereiro 6.061,6 6.768,7 6.376,0 8.880,9 9.674,8

março 6.241,1 6.675,8 7.469,6 9.244,1 9.747,5

abril 6.159,9 6.002,5 7.218,1 9.450,3 8.193,9

maio 7.176,1 8.307,9 7.739,8 8.578,4 8.900,8

junho 6.694,8 7.253,4 7.273,1 9.539,6 15.182,2

julho 5.972,7 7.067,6 8.822,8 9.191,0 8.541,5

agosto 7.423,9 6.400,2 7.104,0 8.553,8 9.368,8

setembro 6.588,6 7.381,5 8.411,2 7.547,7 9.896,8

outubro 8.351,8 7.813,5 8.104,3 8.321,9 9.215,3

novembro 7.399,0 7.600,6 7.996,1 9.347,2 9.501,2

dezembro 8.790,1 8.954,0 9.280,6 15.182,2 12.245,6

total 82.844,9 87.083,9 93.201,9 111.458,1 118.123,9

Média mensal 6.903,7 7.257,0 7.766,8 9.288,2 9.843,7

Fonte: SISP
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Quadro 16– transferências por fecho e código de operação      

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Código de operação
Apresentadas Devolvidas

Quantidade Valor Quantidade Valor

Fecho 1

Reembolsos           282               57               -                 -     

Rendas/Aluguer           879               43                1                0   

Honorários    263.579        14.236            245              13   

Fornecedores        4.060          1.093                3                0   

Prestações da Segurança Social           714               23                4                0   

Pensões Nacionais             71                 0               -                 -     

Outras Transferências    270.762        99.187            398            138   

Pagamentos do Estado (DGT)               7               14   

Transferência doméstica             78             224   

Subtotal 1 540.432 114.878,5 651 151,2

Fecho 2

Reembolsos             18                 5               -                 -     

Rendas/Aluguer               5                 0               -                 -     

Honorários      12.930             816                5                0   

Fornecedores               8                 1                1                0   

Prestações da Segurança Social              -                  -                 -                 -     

Pensões Nacionais              -                  -                 -                 -     

Outras Transferências        5.449          2.423              54              13   

Subtotal 2 18.410 3.245,3 60 13,6

total 558.842 118.123,9 711 164,8

Fonte: SISP




