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NOTA INFORMATIVA 

 

 

TAXA DE CÂMBIO DE CONVERSÃO ESCUDOS/EURO APLICÁVEL 

NAS CAIXAS ELETRÓNICAS “ATM”, EM PORTUGAL  
 

 

O Banco de Cabo Verde recebeu um questionamento sobre a taxa de câmbio de 

conversão escudos/euro aplicável nas caixas eletrónicas “ATM”, em Portugal, nas 

operações de pagamento efetuadas através de cartões.  

 

Segundo o questionamento, a taxa de conversão de escudos para euro não estaria 

a se subordinar ao estabelecido no Acordo Cambial com um PEG fixo de 1 Euro 

para ECV 110,265, mas sim de 1 Euro para ECV 122,50997.  

 

Informamos que o montante a mais cobrado pela conversão poderá dizer respeito 

ao serviço Dynamic Currency Conversion (DCC). Sendo um serviço adicional, o 

acquirer, ou seja, o provedor do serviço de pagamento em terminais ATM, POS e 

Web pode cobrar pelo serviço prestado.  

 

Quando o consumidor faz pagamentos com cartão no estrangeiro ou pagamentos 

online, poderá optar por pagar na moeda local ou na moeda do seu país (moeda do 

cartão).  

 

Se o consumidor optar por efetuar o pagamento na moeda do local da compra ou 

do levantamento, o seu banco fará a conversão do montante. No entanto, o 

consumidor ficará a saber dos custos da transação dias depois, após a receção do 

extrato bancário.   

 

Se o consumidor optar por pagar na moeda do seu cartão, um provedor de serviços 

de pagamento - o acquirer - fará a conversão do valor da transação de imediato, 

mediante o pagamento de uma taxa. Este processo denomina-se DCC – Dynamic 

Currency Conversion. O processo permite ao consumidor saber imediatamente 

quanto é que deve pagar por uma transação.  

 

Ao consumidor titular do cartão deve ser oferecida a opção conveniente para 

efetuar a operação de pagamento, isto é, na moeda do seu cartão ou na moeda do 

país em que pretende fazer uma compra (POS / e-commerce) ou retirar dinheiro no 

caixa eletrónico. 

 

Quando o titular do cartão aceita a funcionalidade DCC, a transação permanece na 

moeda do cartão ao longo das etapas de processamento e liquidação. 
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Para mais informações sobre a melhor opção, ou seja, efetuar o pagamento no 

estrangeiro na moeda do cartão, utilizando a funcionalidade DCC, ou na moeda 

local, o titular do cartão deve consultar a instituição financeira emitente do cartão.  

 

Relativamente à informação prestada nos recibos do Multibanco (Portugal), nos 

quais aparecem uma taxa de câmbio diferente do PEG fixo, há a necessidade de 

desagregação da informação prestada, no sentido de o consumidor ficar a saber 

qual a taxa de câmbio aplicada e qual a comissão/taxa de serviço cobrada.  

 

O consumidor poderá dirigir-se ao portal1 do cliente bancário do Banco de 

Portugal, para apresentar uma reclamação.  

 

 

Banco de Cabo Verde, aos 29 de agosto de 2019 

 

 

                                                 
1 https://clientebancario.bportugal.pt/ 

 

https://clientebancario.bportugal.pt/
https://clientebancario.bportugal.pt/

