
 

 

AVISO DO BANCO DE CABO VERDE SOBRE AUTORIZAÇÃO, CAPITAL SOCIAL MÍNIMO, 

FUNDOS PRÓPRIOS E REQUISITOS DE PROTEÇÃO DE FUNDOS RECEBIDOS PELAS 

INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO E PELAS INSTITUIÇÕES DE MOEDA ELETRÓNICA 

 

O Decreto-Legislativo n. º 9/2018, de 28 de novembro, veio regular matérias respeitantes 

aos prestadores de serviços de pagamento, abrangendo as matérias relativas ao acesso à 

atividade de prestação destes serviços e às condições de acesso e de exercício da atividade 

das instituições de pagamento, que correspondem ao novo tipo de prestadores de serviços 

de pagamento.  

 

A par do acesso à atividade pelas instituições de pagamento, o diploma regula também o 

acesso à atividade das instituições de moeda eletrónica.  

 

As condições de concessão e de manutenção da autorização para o exercício da atividade 

das instituições de pagamento e de moeda eletrónica incluem requisitos prudenciais 

proporcionais aos riscos operacionais e financeiros assumidos no exercício da atividade.  

 

Os requisitos impostos às instituições de pagamento e emitentes de moeda eletrónica 

refletem o facto de estas entidades prestarem uma atividade mais especializada, que 

acarreta, por conseguinte, riscos mais limitados e suscetíveis de acompanhamento e 

controlo do que os inerentes ao vasto leque de atividades prestadas, por exemplo, pelas 

instituições de crédito.  

 

A prestação dos serviços de pagamento tem vindo a ser garantida, essencialmente, pelos 

bancos, com o novo regime, novos players poderão concorrer ao mercado. 

 

Atendendo à especificidade do mercado cabo-verdiano, o legislador deixou a fixação dos 

requisitos sobre autorização, capital social mínimo, fundos próprios e proteção de fundos 

recebidos pelas instituições de pagamento e de moeda eletrónica a cargo da autoridade 

administrativa competente para a regulação e supervisão destas instituições, os quais 

poderão ser introduzidos e alterados à medida que se tenha uma melhor perceção deste 

mercado.  

 



 

Nesses termos, ao abrigo do n. º 4 do artigo 11.º, artigo 27.º do Decreto-Legislativo n. º 

9/2018, de 28 de novembro, o Banco de Cabo Verde determina o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente aviso regulamenta o processo de autorização das instituições de pagamento e 

das instituições de moeda eletrónica e estabelece normas adicionais em matéria de capital 

social mínimo, fundos próprios e requisitos de proteção de fundos recebidos pelas referidas 

instituições. 

Artigo 2.º 

Instrução do pedido de autorização 

1. O pedido de autorização de instituições de pagamento e de instituições de moeda 

eletrónica é instruído com os elementos seguintes:  

a) Projeto de contrato de sociedade ou de alteração ao contrato de sociedade, de onde 

conste uma referência expressa aos serviços de pagamento, de entre os enumerados 

no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Legislativo n.º 8/2018, de 28 de novembro, que a 

instituição de pagamento ou a instituição de moeda eletrónica se propõe prestar;  

b) Programa de atividades, implantação geográfica, estrutura orgânica e meios 

humanos, técnicos e materiais que serão utilizados, incluindo, sendo caso disso, 

referência aos agentes e sucursais da instituição, bem como a terceiros a quem hajam 

sido cometidas funções operacionais; 

c) Plano de negócio, incluindo, nomeadamente, as contas previsionais para cada um 

dos primeiros três anos de atividade, que demonstre que estão em condições de 



 

utilizar sistemas, recursos e procedimentos adequados e proporcionais ao seu bom 

funcionamento; 

d) Declaração de compromisso de que, no ato da constituição, e como condição dela, 

se mostrará depositado numa instituição de crédito o montante do capital mínimo 

exigido nos termos do artigo 3.º;  

e) Identidade e respetivos elementos comprovativos das pessoas que detenham, direta 

ou indiretamente, participações qualificadas, na aceção do n. º 2 do artigo 45.º da 

Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 de abril, bem como a dimensão das respetivas 

participações e demonstração da sua idoneidade, tendo em conta a necessidade de 

garantir uma gestão sã e prudente da instituição de pagamento ou da instituição de 

moeda eletrónica; 

f) Descrição dos procedimentos destinados a assegurar a proteção dos fundos dos 

utilizadores dos serviços de pagamento e dos portadores de moeda eletrónica, nos 

termos dos artigos 6.º e 8.º, respetivamente, para as instituições que prestem os 

serviços de pagamento elencados nas alíneas a) a f) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-

Legislativo n.º 8/2018, de 28 de novembro;  

g) Apresentação de elementos comprovativos da existência de dispositivos sólidos em 

matéria de governo da sociedade, completos e proporcionais à natureza, ao nível e 

à complexidade das atividades da instituição, que incluam:  

i.  Uma estrutura organizativa clara, com linhas de responsabilidade bem 

definidas, transparentes e coerentes; 

ii. Processos eficazes de identificação, gestão, controlo e comunicação dos 

riscos a que está ou possa vir a estar exposta; 



 

iii. mecanismos adequados para o controlo interno, incluindo procedimentos 

administrativos e contabilísticos sólidos; 

h) Descrição dos mecanismos de controlo interno estabelecidos para dar cumprimento 

às disposições legais ou regulamentares destinadas a prevenir a lavagem de capitais 

e o financiamento do terrorismo, incluindo a avaliação de riscos de clientes, 

produtos, serviços, canais de distribuição, áreas geográficas de atuação, bem como 

medidas previstas para mitigação dos mesmos;   

 

i) Descrição da sua estrutura organizativa, designadamente, se for o caso, da forma 

prevista para conduzir a atividade através das suas sucursais, agentes e 

distribuidores de moeda eletrónica, dos controlos in loco e extra loco que preveem 

realizar sobre eles, pelo menos anualmente, bem como uma descrição das 

disposições em matéria de prestação de serviços por terceiros e da sua participação 

em sistemas de pagamento nacionais ou internacionais; 

 

j) Elementos comprovativos da identidade dos membros dos órgãos de administração 

e fiscalização e das pessoas responsáveis pela gestão da instituição de pagamento 

ou da instituição de moeda eletrónica e, se for caso disso, das pessoas responsáveis 

pela gestão das atividades de serviços de pagamento e de emissão de moeda 

eletrónica da instituição requerente, bem como prova de que essas pessoas são 

idóneas e possuem os conhecimentos e a experiência adequados para executar 

serviços de pagamento ou emitir, distribuir e reembolsar moeda eletrónica; 

 

k) Descrição dos planos de continuidade das suas atividades, e plano de contingência, 

com identificação das operações críticas e respetivos procedimentos de aplicação de 

testes regulares;  



 

 

l) Apresentação de documento de política de segurança, que preveja a adoção de 

padrões de segurança organizacional e práticas eficazes na gestão de informação, 

tendo em conta a proteção dos utilizadores de serviços de pagamento e os portadores 

de moeda eletrónica, contra os riscos identificados, incluindo a fraude e a utilização 

ilícita de dados sensíveis e pessoais; 

 

m) Identidade dos auditores certificados ou das sociedades de auditores certificados, se 

aplicável; 

 

n) Endereço da sua sede.  

 

2. Para efeitos das alíneas f), g) e i) do número anterior, a instituição requerente deve 

apresentar uma descrição detalhada dos mecanismos que criou em termos de auditoria, 

estrutura organizacional, controlo interno e continuidade de negócio, com vista a tomar 

todas as medidas razoáveis para proteger os interesses dos seus utilizadores e garantir 

a continuidade e a fiabilidade da prestação dos serviços. 

 

3. Aplica-se o disposto no n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 62/VIII/2014, de 23 de abril, com 

as necessárias adaptações, relativamente às informações a apresentar pelas pessoas 

coletivas que sejam detentoras de participações qualificadas na instituição a constituir.  

4. A descrição das medidas de controlo da segurança e de redução dos riscos a que se 

refere a alínea l) do n.º 1 deve indicar a forma como essas medidas garantem um elevado 

nível de segurança técnica e de proteção de dados, inclusive a nível dos programas e 

dos sistemas informáticos utilizados pelas instituições requerentes ou por terceiros a 

quem essas instituições subcontratem a terceiros a totalidade ou parte das suas 

operações.  



 

 

5. As informações fornecidas pelas instituições requerentes para os efeitos do presente 

artigo devem ser verdadeiras, completas, precisas e atualizadas e cumprir o disposto 

nas normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 

6. Para efeitos de apreciação do pedido de autorização, o Banco de Cabo Verde pode 

promover as consultas que considere necessárias, nomeadamente, outras autoridades 

públicas relevantes. 

 

Artigo 3.º 

Capital mínimo das instituições de pagamento e das instituições de moeda eletrónica 

1. As instituições de pagamento com sede em Cabo Verde devem, no momento da 

autorização e a todo o tempo, possuir capital não inferior a:  

a) 2.000.000 (dois milhões) de escudos cabo-verdianos, para as instituições que 

prestem apenas o serviço de pagamento indicado na alínea f) do n.º 1 do artigo 2.º 

do Decreto-Legislativo n.º 8/2018, de 28 de novembro;  

b) 5.000.000 (cinco milhões) de escudos cabo-verdianos, para as instituições que 

prestem o serviço de pagamento indicado na alínea g) do n.º 1 do artigo 2.º do 

Decreto-Legislativo n.º 8/2018, de 28 de novembro;  

c) 10.000.000 (dez milhões) de escudos cabo-verdianos, para as instituições que 

prestem qualquer dos serviços de pagamento indicados nas alíneas a) a e) do n.º 1 

do artigo 2.º do Decreto-Legislativo n.º 8/2018, de 28 de novembro; 

2. As instituições de moeda eletrónica com sede em Cabo Verde devem, no momento da 

autorização e a todo o tempo, possuir capital não inferior a 20.000.000 (vinte milhões) 

de escudos cabo-verdianos.  



 

3. As instituições de pagamento e as instituições de moeda eletrónica devem deter, no 

momento da autorização, o capital social referido nos números anteriores do presente 

artigo, constituído por um ou mais dos elementos seguintes:  

a) Capital, na medida em que tenha sido realizado, acrescido dos prémios de emissão; 

b) Reservas e resultados transitados. 

4. As instituições de pagamento e as instituições de moeda eletrónica devem constituir 

reservas especiais destinadas a reforçar a situação líquida ou a cobrir prejuízos que a 

conta de lucros e perdas não possa suportar. 

 

Artigo 4.º 

Fundos próprios das instituições de pagamento e das instituições de moeda 

eletrónica 

1. Os fundos próprios das instituições de pagamento e das instituições de moeda eletrónica 

não devem ser inferiores ao valor do capital mínimo exigido nos termos do n.º 1 e do 

n.º 2 do artigo anterior, respetivamente ou ao montante que resultar da aplicação do 

artigo 5.º e do artigo 7.º, respetivamente, consoante o que for mais elevado.  

2. As regras sobre a composição dos fundos próprios das instituições de pagamento e das 

instituições de moeda eletrónica são as fixadas no Aviso n.º 3/2007, de 19 de novembro.  

3. Verificando-se a diminuição dos fundos próprios abaixo do limite definido no n.º 1, o 

Banco de Cabo Verde pode, sempre que as circunstâncias o justifiquem, conceder à 

instituição um prazo limitado para que regularize a situação. 

4.  Caso a instituição de pagamento ou a instituição de moeda eletrónica pertença ao 

mesmo grupo de outra instituição de pagamento, instituição de moeda eletrónica, 



 

instituição financeira ou empresa de seguros, não é permitida a utilização múltipla de 

elementos elegíveis para os fundos próprios. 

5.  A utilização múltipla dos elementos elegíveis para os fundos próprios também não é 

permitida em relação às instituições de pagamento que exerçam outras atividades 

distintas da prestação dos serviços de pagamento indicados no n.º 1 do artigo 2.º do 

Decreto-Legislativo n.º 8/2018, de 28 de novembro, e às instituições de moeda 

eletrónica que exerçam outras atividades distintas da emissão de moeda eletrónica. 

6.  Quando uma instituição de pagamento exerça outras atividades distintas da prestação 

dos serviços de pagamento indicados no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Legislativo n.º 

8/2018, de 28 de novembro, ou quando uma instituição de moeda eletrónica exerça 

outras atividades distintas da emissão de moeda eletrónica, as quais estejam também 

sujeitas a requisitos de fundos próprios, a instituição de pagamento e a instituição de 

moeda eletrónica devem respeitar adicionalmente tais requisitos.  

 

Artigo 5.º 

Requisitos de fundos próprios das instituições de pagamento 

1. Os fundos próprios das instituições de pagamento devem, em permanência, ser 

iguais ou superiores ao montante que resultar da aplicação do método descrito no 

anexo ao presente Aviso, e que dele faz parte integrante.  

2. Com base numa avaliação dos procedimentos de gestão dos riscos, dos dados 

relativos aos riscos de perdas e dos mecanismos de controlo interno, o Banco de 

Cabo Verde pode exigir ou permitir, respetivamente, que a instituição de pagamento 

detenha um montante de fundos próprios superior ou inferior em 20%, no máximo, 



 

ao montante que resultaria da aplicação do método definido nos termos do número 

anterior. 

3. Não obstante o disposto nos números anteriores e nos artigos 3.º e 4.º deste Aviso, 

o Banco de Cabo Verde pode adotar os procedimentos previstos no artigo 5.º do 

Decreto-Legislativo n.º 9/2018, de 28 de novembro, (Regime Jurídico das 

Instituições de Pagamento e das Instituições de Moeda Eletrónica), a fim de 

assegurar que as instituições de pagamento afetam à exploração da sua atividade de 

prestação de serviços de pagamento um nível suficiente de fundos próprios, 

designadamente quando as atividades referidas no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-

Legislativo n.º 9/2018, de 28 de novembro, (Regime Jurídico das Instituições de 

Pagamento e das Instituições de Moeda Eletrónica) prejudiquem ou possam 

prejudicar a solidez financeira da instituição de pagamento. 

  

Artigo 6.º 

Requisitos de proteção dos fundos recebidos pelas instituições de pagamento 

1. As instituições de pagamento devem assegurar a proteção dos fundos que tenham 

sido recebidos dos utilizadores de serviços de pagamento, ou através de outro 

prestador de serviços de pagamento, para a execução de operações de pagamento de 

acordo com um dos seguintes procedimentos:  

a) Assegurando que os fundos:  

i) Não sejam, em momento algum, agregados com os fundos de qualquer 

pessoa singular ou coletiva distinta dos utilizadores dos serviços de 

pagamento por conta dos quais os fundos são detidos; e  



 

ii) Sejam depositados numa conta separada em instituição de crédito ou 

investidos em ativos seguros, líquidos e de baixo risco, nos casos em que 

esses fundos se encontrem ainda detidos pela instituição de pagamento, sem 

terem sido entregues ao beneficiário ou transferidos para outro prestador de 

serviços de pagamento, até ao final do dia útil seguinte àquele em que tenham 

sido recebidos; e 

iii)  Sejam segregados nos termos do disposto no n.º 3, no interesse dos 

utilizadores do serviço de pagamento em causa, dos créditos de outros 

credores, em especial em caso de liquidação da instituição de pagamento;  

b) Assegurando que os fundos sejam cobertos por uma apólice de seguro ou outra 

garantia equiparada, prestada por uma companhia de seguros ou instituição de 

crédito que não pertença ao mesmo grupo da própria instituição de pagamento, 

num montante pelo menos equivalente ao que seria separado na ausência da 

referida apólice de seguro ou outra garantia equiparada, a pagar no caso de a 

instituição de pagamento não poder cumprir as suas obrigações financeiras. 

2. Para efeitos do disposto na subalínea iii) da alínea a) do número anterior, em caso 

de liquidação da instituição de pagamento, os montantes entregues pelos 

utilizadores de serviços de pagamento não podem ser apreendidos para a massa em 

liquidação, assistindo aos respetivos titulares o direito de reclamar a sua separação 

ou restituição.  

3. Caso uma instituição de pagamento receba fundos em que uma fração destes seja 

utilizada em operações de pagamento futuras, sendo o montante remanescente 

utilizado para serviços diversos dos serviços de pagamento, a parte dos fundos que 

seja utilizada em operações de pagamento futuras fica igualmente sujeita aos 

requisitos estabelecidos no n.º 1.  



 

4. Caso a fração prevista no número anterior seja variável, ou não possa ser 

determinada com antecedência, a instituição de pagamento deve assegurar o 

cumprimento dos requisitos de proteção dos fundos com base numa fração 

representativa que a instituição de pagamento presuma venha a ser utilizada para 

serviços de pagamento, desde que essa fração representativa possa ser estimada 

razoavelmente com base em dados históricos.  

5. O Banco de Cabo Verde avalia a adequação das estimativas realizadas e dos 

procedimentos implementados pela instituição de pagamento em cumprimento do 

disposto no presente artigo, podendo determinar as alterações ou ajustamentos que 

considerar necessários.  

6. O Banco de Cabo de Verde pode definir as demais regras técnicas e procedimentos 

necessários à aplicação do presente artigo, designadamente o que se entende por 

ativos seguros, líquidos e de baixo risco, para efeitos do disposto na subalínea ii) da 

alínea a) do n.º 1, bem como as condições essenciais do contrato de seguro ou da 

garantia equivalente e os termos e procedimentos do respetivo acionamento, para 

efeitos do disposto na alínea b) do mesmo número. 

Artigo 7.º 

Requisitos de fundos próprios das instituições de moeda eletrónica 

1. Os fundos próprios das instituições de moeda eletrónica devem, em permanência, 

ser iguais ou superiores ao montante que resultar da soma dos requisitos enunciados 

nos números seguintes.  

2. No que diz respeito à atividade de emissão de moeda eletrónica, os requisitos de 

fundos próprios das instituições de moeda eletrónica devem corresponder a pelo 

menos 2% do valor médio da moeda eletrónica em circulação.  



 

3. Para efeitos do número anterior, o valor médio da moeda eletrónica em circulação 

consiste na média do valor total das responsabilidades financeiras associadas à 

moeda eletrónica emitida no final de cada dia durante os últimos seis meses, 

calculada no primeiro dia de cada mês e aplicada a esse mês.   

4. No que diz respeito à atividade de prestação de serviços de pagamento referidos no 

n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Legislativo n.º 8/2018, de 28 de novembro, não 

associados à emissão de moeda eletrónica, os requisitos de fundos próprios das 

instituições de moeda eletrónica são os que resultarem da aplicação do método 

descrito no anexo ao presente regime que dele faz parte integrante, aplicando-se o 

disposto no artigo 5.º. 

5. Com base numa avaliação dos procedimentos de gestão dos riscos, dos dados 

relativos aos riscos de perdas e dos mecanismos de controlo interno, o Banco de 

Cabo Verde pode exigir ou permitir, respetivamente, que a instituição de moeda 

eletrónica detenha um montante de fundos próprios superior ou inferior em 20%, no 

máximo, ao montante que resultaria da aplicação do n.º 2.  

6. Não obstante o disposto nos números anteriores e nos artigos 3.º e 4.º, o Banco de 

Cabo Verde pode adotar os procedimentos previstos no artigo 5.º do Decreto-

Legislativo n.º 9/2018, de 28 de novembro, (Regime Jurídico das Instituições de 

Pagamento e das Instituições de Moeda Eletrónica), a fim de assegurar que as 

instituições de moeda eletrónica afetam à exploração da sua atividade de emissão 

de moeda eletrónica e de prestação de serviços de pagamento um nível suficiente de 

fundos próprios, designadamente quando as atividades referidas no n.º 2 do artigo 

9.º do referido Regime Jurídico prejudiquem ou possam prejudicar a solidez 

financeira das instituições.  



 

Artigo 8.º  

Requisitos de proteção dos fundos recebidos pelas instituições de moeda 

eletrónica 

1. As instituições de moeda eletrónica devem assegurar a proteção dos fundos que 

tenham sido recebidos em troca de moeda eletrónica, de modo a assegurar, a todo o 

tempo, níveis adequados de liquidez e solvabilidade, aplicando-se com as devidas 

adaptações, o disposto no artigo 6.º, sem prejuízo das especialidades constantes dos  

números 3 a 7 do presente artigo.  

2. À atividade de prestação de serviços de pagamento referidos no n.º 1 do artigo 2.º 

do Decreto-Legislativo n.º 8/2018, de 28 de novembro, não associados à emissão de 

moeda eletrónica aplica-se o disposto no artigo 6.º. 

3. Os fundos recebidos sob a forma de pagamento por um instrumento de pagamento 

não têm de ser protegidos até serem creditados na conta de pagamentos da 

instituição de moeda eletrónica ou por outro meio postos à disposição da mesma 

instituição, de acordo com as disposições relativas ao prazo de execução 

estabelecido no Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica, 

devendo, em todo o caso, as instituições assegurar a proteção desses fundos no prazo 

de cinco dias úteis, a contar da data de emissão da moeda eletrónica.  

4. Para efeitos da aplicação dos procedimentos previstos na subalínea ii) da alínea a) 

do n.º 1 do artigo 6.º no que diz respeito aos fundos que tenham sido recebidos em 

troca de moeda eletrónica, consideram-se como ativos seguros e de baixo risco os 

seguintes ativos: 



 

a) Títulos de dívida emitidos ou garantidos por governos centrais, emitidos por bancos 

centrais, organizações internacionais, bancos multilaterais de desenvolvimento ou 

autoridades locais; 

b) Unidades de participação no capital de organismos de investimento coletivo em 

valores mobiliários que apenas invistam nos ativos referidos na alínea anterior. 

5. Em circunstâncias excecionais e devidamente justificadas, o Banco de Cabo Verde 

pode, com base numa avaliação da segurança, do prazo de maturidade, do valor e 

de outros fatores de risco dos ativos referidos no número anterior, determinar quais 

destes ativos não preenchem os requisitos de segurança e baixo risco.  

6. Para efeitos dos números 1 e 2, o Banco de Cabo Verde pode determinar qual dos 

procedimentos previstos no n.º 1 do artigo 6.º deve ser utilizado pelas instituições 

de moeda eletrónica para assegurar a proteção dos fundos recebidos.  

7. As instituições de moeda eletrónica devem informar previamente o Banco de Cabo 

Verde de qualquer alteração relevante que pretendam adotar relativamente à 

proteção dos fundos que tenham sido recebidos em troca de moeda eletrónica. 

  



 

 

ANEXO  

(a que se referem os artigo 5.º e 7.º) 

 

Cálculo dos fundos próprios 

O cálculo dos requisitos de fundos próprios a que se referem os artigos 5.º e 7.º do presente 

Aviso realiza-se em conformidade com o método descrito neste anexo.  

 

I - Método das despesas gerais fixas:  

1 - As instituições de pagamento devem possuir fundos próprios de montante pelo menos 

equivalente a 10% do valor das suas despesas gerais fixas do ano anterior.  

2 - O Banco de Cabo Verde pode ajustar este requisito nos casos em que ocorra uma 

alteração significativa na atividade da instituição de pagamento desde o ano anterior.  

3 - Enquanto a instituição de pagamento não tiver completado um ano de atividade (na data 

do cálculo), e a partir do dia em que esta tenha início, o requisito de fundos próprios deve 

ser de 10 % do valor das despesas gerais fixas previstas para o primeiro ano no seu plano 

de atividades previsional.  

4 - O Banco de Cabo Verde pode exigir um ajustamento desse plano, nomeadamente nos 

casos em que se tenha verificado uma divergência significativa face às previsões.  

 


