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SUMÁRIO EXECUTIVO

A estratégia de modernização da legislação do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano (SPCV) segui-
da nos últimos anos assumiu particular visibilidade no ano de 2018, quando a 28 de novembro, o Go-
verno de Cabo Verde1  publicou três Decretos-Legislativos que passam a constituir o novo ordenamento 
jurídico do SPCV. O Decreto-Legislativo n.º 7/2018, estabelece o regime jurídico aplicável à regulação, à 
gestão e ao funcionamento do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano, o Decreto-Legislativo n.º 8/2018, 
estabelece o regime jurídico que regula a prestação de serviços de pagamento e a emissão, distribuição 
e reembolso de moeda eletrónica em Cabo Verde pelas entidades legalmente autorizadas e o Decreto-
-Legislativo n.º 9/2018, estabelece o regime jurídico que regula o acesso à atividade por parte das insti-
tuições de pagamento e das instituições de moeda eletrónica. Esta legislação segue assim os propósitos de 
preparação do SPCV para o acolhimento das tendências de inovação nos serviços de pagamento que se 
fazem sentir um pouco por todo mundo, com reflexos também em Cabo Verde. 

No exercício de 2018, o SPCV confirmou ainda algumas linhas que tem vindo a registar nos últimos 
anos, nomeadamente em termos de crescimento dos meios e instrumentos de pagamento e alteração 
contínua do comportamento dos utilizadores cabo-verdianos. Com efeito, a crescente utilização de ins-
trumentos eletrónicos de pagamento pelos cabo-verdianos voltou a manifestar, particularmente na utili-
zação dos cartões de pagamento que, no total das transações, representam 86% das operações efetuadas 
com instrumentos de pagamento no país. Esta evolução continua a refletir-se na curva descendente do 
rácio “preferência pela moeda de banco central”, reforçando a constatação de preferência contínua dos 
cabo-verdianos pelo uso dos instrumentos eletrónicos de pagamento.

Registou-se um crescimento nas operações liquidadas através do Sistema de Gestão de Depósitos e 
Liquidação (SGDL), tendo sido processado um total de 24.986.764 operações, no valor de 8.576.143,3 
milhões de escudos, dos quais 24.976.863 operações (99,9%), no valor de 260.600,8 milhões de escudos 
(3%) realizadas através do Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação. Quanto à 
liquidação por bruto, continua a representar uma quantidade ínfima do total de operações liquidadas 
(0,04%), mas uma comparticipação substancial no total de valores liquidados (96,9%). Em termos de 
performance, o sistema manteve-se estável ao longo do ano em referência, tendo funcionado de forma 
contínua e ininterrupta. Em matéria de desenvolvimentos técnicos e aplicacionais, destaca-se, em 2018, 
a entrada em produção de uma nova release que introduz melhorias ao nível de desempenho e segurança 
do sistema.

1 Ao abrigo da autorização legislativa concedia pela Lei n.º 38/IX/2018 de 16 de agosto e no uso da faculdade conferida pela 
alínea b) do nº 2 do artigo 204º da Constituição da República de Cabo Verde.
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No que toca ao desempenho da função de superintendência, o ano de 2018 pautou-se, essencialmente, 
pela estratégia de consolidação da implementação da metodologia de superintendência, na qual se des-
taca a criação, a nível de estrutura orgânica, da Equipa Funcional de Superintendência e sua segregação 
da Área de Sistema de Pagamentos que detém a função operacional do SGDL, gerido e operado pelo 
Banco de Cabo Verde. Ainda, tendo em conta a importância da função de superintendência, a sua divul-
gação para o sistema assume particular relevância, permitindo alinhar os diferentes intervenientes sobre 
aspetos e atividades fulcrais, cujo sucesso da sua execução e socialização pela comunidade financeira 
irá refletir-se diretamente na perseguição dos objetivos de segurança, solidez e eficiência dos sistemas. 
Assim, nesta edição do Relatório, o BCV divulga sobre a classificação das Infraestruturas de Mercado 
Financeiro (IMF) e o processo de condução da atividade de Assessment (Avaliação) que é realizada àque-
las infraestruturas, com o objetivo de aferir sobre o nível de resiliência dos sistemas de pagamentos que 
operam em Cabo Verde.

No exercício de 2018, cabe por último destacar, a nível de infraestruturas de pagamento em Cabo 
Verde, a mudança estrutural que ocorreu na ligação dos Bancos à Rede SWIFT (Society for Worldwide In-
terbank Financial Telecomunications), com a sua transferência para a Sociedade Interbancária e Sistemas 
de Pagamentos (SISP) e extinção da Rede SWIFT Partilhada, que durante 20 anos, aproximadamente, foi 
gerida pelo Banco de Cabo Verde. Para o efeito, a SISP iniciou neste ano, o processo de certificação como 
primeiro Service Bureau da SWIFT em Cabo Verde, passando a prover doravante os serviços de ligação à 
Rede SWIFT, a partir do arquipélago, a qualquer instituição presente ou não no país.

O ano de 2018 confirmou assim os progressos contínuos pelos quais o Sistema de Pagamentos Cabo-
-verdiano tem vindo a passar, tendo em conta a sua importância para o desenvolvimento económico e 
social do país. Os progressos, por sua vez, impõem desafios de acompanhamento por parte do Banco de 
Cabo Verde cuja atuação tem-se alinhado com as melhores normas e práticas internacionais.    



CAPÍTULO I

INFRAESTRUTURAS DE PAGAMENTO
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1. Infraestruturas de Pagamento

Cabo Verde não se tem mantido indiferente à tendência de transformação dos sistemas de pagamen-
tos e surgimento de novos serviços, fruto da evolução tecnológica e transformações proporcionadas pela 
era digital que o mundo vive.

Em consequência, as instituições financeiras têm procurado integrar novas ofertas no seu portfólio de 
produtos e serviços, para irem ao encontro das expetativas dos clientes cada vez mais abertos as novas 
experiências e formas de relacionamento com as instituições financeiras. Assim, não obstante os canais 
tradicionais de acesso aos serviços financeiros continuarem a ter uma importância considerável na re-
lação entre os prestadores de serviços de pagamento e os seus clientes, as soluções multicanais (ATM, 
POS, Homebanking e Mobilebanking), também, têm conquistado espaço nessa relação, ao acrescentarem 
comodidade, disponibilidade e rapidez, que lhes estão associadas.

1.1 – Canais tradicionais de acesso à banca
1.1.1 – Agências e balcões bancários

No ano de 2018, a estrutura do setor bancário nacional manteve-se sem alterações, sendo constituída 
por sete instituições de crédito. Associada à natureza arquipelágica do país, a dispersão da população por 
várias ilhas continua a impor desafios às instituições, quanto à dicotomia entre a procura de rentabilidade 
de negócio versus a cobertura do território nacional para a captação de clientes. 

Duas instituições bancárias continuam a deter a maior quota de mercado da banca, 60,2%, mantendo-
-se a tendência de uma elevada concentração da rede bancária nacional.2

Quadro I.1 – Índice de concentração3 do setor bancário

2014 2015 2016 2017 2018

Duas maiores instituições 56,5 56,4 54,7 57,1 60,2

Restantes instituições 43,5 43,6 45,3 42,9 39,8

Índice de concentração 2.111,9 2.098,7 1.974,6 2.182,7 2.243,6
Fonte: Instituições de Crédito

No final de 2018, a rede bancária nacional compreendia um total de 118 agências/balcões, mais 6 
agências/balcões em comparação com 2017, o que evidencia um crescimento de 5,4%.

A taxa média de crescimento das agências/balcões nos últimos cinco anos foi de 0,9%, depois de em 
2017 se ter registado um crescimento médio residual de 0,2%, que pode ser explicado pela medida de 
resolução aplicada ao Novo Banco.
2 Esta análise é sustentada pelo valor assumido pelo índice de concentração de Herfindahl-Hirschman.
3 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 apurado, 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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Quadro I.2 - Estrutura do Sistema Bancário
Quantidade: unidades

Nº de Balcões Nº de contas à ordem em M/N
2018 118 821.954
2017 112 782.016
2016 117 723.277
2015 116 682.599
2014 114 645.507

Taxa de crescimento (%)
2018 5,4 5,1
2017 -4,3 8,1
2016 0,9 6,0
2015 1,8 5,7
2014 0,9 6,7
Taxa média 0,9 6,3
Taxa média em 2017 0,2 7,1
Fonte: Instituições de Crédito

O segmento empresarial continua a merecer atenção especializada por parte de algumas instituições. 
Em 2018, manteve-se em 11 o número de agências/balcões exclusivamente dedicadas ao atendimento 
desse tipo de clientes. 

À semelhança dos anos anteriores, o número de contas de depósito à ordem em moeda nacional apre-
sentou uma tendência evolutiva crescente, tendo registado uma taxa média de crescimento de 6,3%, nos 
últimos cinco anos. No final de 2018, o sistema bancário nacional registou 821.954 contas de depósito à 
ordem em moeda nacional, tendo sido abertas nesse ano 39.938 novas contas, o que corresponde a um 
aumento de 5,1% face ao período transato (2017: 782.016 contas de depósito à ordem). 

A distribuição setorial das novas contas de depósito à ordem, abertas no ano em análise, assinala um 
predomínio das contas de Particulares, que respondem por 88,1% do total (35.175), seguido das contas 
de Empresas com 9,5% (3.776) e de Outros Tipos de Contas, tais como, do Estado, de Instituições Finan-
ceiras e de Entidades não Financeiras Privadas, com 2,5% (987). 

Gráfico I.1 - Distribuição setorial das contas de depósito à ordem em M/N– 2018
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Fonte: Instituições de Crédito
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O índice de bancarização é um indicador relevante no apuramento do grau de inclusão financeira da popu-
lação cabo-verdiana, uma vez que, o acesso a uma conta bancária consiste na primeira etapa do processo de in-
clusão financeira, por ser uma condição necessária para a aquisição de outros produtos e serviços financeiros. 

Gráfico I.2 - Evolução das contas de depósito à ordem em M/N e do grau de bancarização4
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Existe, entretanto, um enviesamento do índice de bancarização, decorrente da possibilidade de coe-
xistir mais do que uma conta aberta em nome de um mesmo cliente particular em várias instituições de 
crédito. Assim, eliminando-se, nesta fase, a multiplicidade de contas dentro das instituições de crédito, 
apurou-se o índice de bancarização, com referência aos últimos cinco anos. Os resultados obtidos não só 
continuam a espelhar uma tendência crescente do índice, como sugerem um elevado grau de bancariza-
ção da população cabo-verdiana, 75,3% em 2018. 

Relativamente à cobertura da rede bancária nacional, os dados indicam que a região de Sotavento é 
a que contempla maior número de agências/balcões, com um total de 67 em 2018 (2017: 67) e uma taxa 
de cobertura de 71,4%. Dos 14 concelhos de sotavento, 4 não dispõem de agências/balcões bancários5. 
A região de Barlavento, embora agregue um menor número de agências/balcões, 51 em 2018 (2017: 45), 
apresenta uma boa cobertura da rede bancária. 

Em 2018, 18 dos 22 concelhos do país encontravam-se abrangidos pela rede de agências/balcões, ou 
seja, 81,8% do território nacional.

4 A partir de 2018, procedeu-se à reformulação da metodologia de cálculo do índice de bancarização, até então utilizada, 
tendo em conta o tipo de dados fornecidos pelos Bancos Comerciais. Com efeito, o BCV passou a considerar a totalidade da 
população residente em Cabo Verde, sem qualquer discriminação por idade, tendo em conta que as informações dos Bancos 
também incluem nas contas de depósito à ordem de particulares os dados relativos às contas de menores. O índice de ban-
carização com referência aos últimos cinco anos foi atualizado, passando a evidenciar algumas diferenças face aos dados do 
Gráfico I.2 publicados nas edições anteriores deste Relatório.

5 Os concelhos de Ribeira Grande de Santiago, São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo e Santa Catarina do Fogo 
não têm atualmente cobertura da rede bancária (Agências/Balcões).
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Gráfico I.3 - Evolução da cobertura média da população por agências
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Os concelhos com maior densidade populacional evidenciam uma maior concentração de agências/
balcões, como se pode atestar através do valor do coeficiente de correlação6 estimado (0,94). Assim, o 
município da Praia, com um total de 41 agências/balcões, representa 73,2% da rede bancária da ilha de 
Santiago e 34,8% nacional.

No ano de 2018, observou-se uma retoma da tendência dos anos anteriores, de haver cada vez menos 
habitantes por agência/balcão (2017: 4.801; 2018: 4.611), após o impacto do encerramento das agências/
balcões do Novo Banco, registado em 2017.

A análise da distribuição da banca por ilhas, certifica a existência da nítida correlação entre os indica-
dores de densidade populacional e o número de agências/balcões, que já se tinha observado na análise no 
plano dos municípios. Portanto, a ilha de Santiago – que tem mais de metade da população residente em 
Cabo Verde – com 56 agências/balcões, abrange 47,5% do total de agências que constituem a rede bancária 
nacional, com uma ligeira redução (2,5 %) na sua quota face ao ano de 2017. As restantes ilhas congregam 
62 agências/balcões (52,5%). A sua representatividade sofreu um ligeiro aumento (2,5 %), passando a contar 
com mais 6 agências/balcões relativamente ao ano anterior (2017: 56).

Gráfico I.4 - Distribuição geográfica da banca – 2018
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6 O coeficiente de correlação Pearson que se situa entre 0,90 e 1,00 evidencia que há uma correlação muito forte entre as var-
iáveis consideradas.
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Em termos de estrutura do setor bancário, o ano de 2018 seguiu a configuração dos últimos anos, com 
três instituições (Caixa Económica de Cabo Verde - CECV, Banco Comercial do Atlântico - BCA e Banco 
Cabo-verdiano de Negócios – BCN) presentes em todas as 9 ilhas habitadas do arquipélago. A CECV 
está presente em 18 concelhos, o BCA em 17 concelhos, enquanto que o BCN tem representação em 12 
concelhos do país.  

1.1.2 – Outros canais tradicionais

As agências de câmbios e os Correios de Cabo Verde (CCV) continuam a desempenhar um papel 
relevante no Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano, ao disponibilizarem ao público pagamentos nacio-
nais e internacionais, e ainda, em alguns casos, atuando em representação de outras entidades, como por 
exemplo, os bancos. 

Do total de agências de câmbios autorizadas pelo Banco de Cabo Verde a prestar serviço no país, em 
2018, três encontravam-se em funcionamento, estando presentes nas três ilhas com maior relevância em 
termos económicos (Santiago, São Vicente e Sal). Ao todo, a rede de agências de câmbios compreendia 
três agências principais e cinco prolongamentos de balcões.

Na prestação dos serviços financeiros postais, os Correios de Cabo Verde contavam, em 2018, com 
uma rede constituída por 34 agências, não se tendo registado, portanto, alterações na estrutura relativa-
mente a 2017. Os CCV mantiveram ainda a particularidade de prestação de serviços bancários à Caixa 
Económica de Cabo Verde. 

A configuração da rede de agências dos CCV, no que diz respeito à distribuição geográfica, manteve-se 
inalterada durante o ano de 2018. Assim, a ilha de Santiago continua a destacar-se com 41,2% das agên-
cias, seguindo-se as ilhas de Santo Antão (14,7%), São Vicente (11,8%) e Fogo (8,8%). As demais cinco 
ilhas habitadas têm, no seu conjunto, uma representatividade de 23,5%.

1.1.3 – Internet Banking

Os desenvolvimentos tecnológicos têm vindo a alterar os hábitos de pagamentos, estando os consu-
midores cada vez mais abertos às novas experiências de pagamentos e novas formas de relacionamento 
com a sua instituição no geral. Perante essa nova realidade e perfil do consumidor bancário, os bancos 
também têm vindo a ajustar-se, aliando-se estrategicamente às tecnologias, para oferecer aos consumi-
dores a melhor combinação possível entre o atendimento remoto proporcionado pelas tecnologias e o 
atendimento presencial e tradicional (agências/balcões).

O internet banking é, assim, o canal de acesso à instituição financeira que permite, entre outros ser-
viços, também a realização de pagamentos, com a comodidade e conveniência que os consumidores de 
serviços financeiros têm vindo a procurar nos últimos anos. Tem representado desafios complexos para 
as instituições financeiras, um pouco por todo mundo, para a criação de ambientes de atuação seguros e 
eficientes para os clientes, numa era em que a transformação digital também é sinónimo de investimen-
tos acrescidos em segurança da informação digital, visando assegurar a proteção do consumidor.

Em Cabo Verde, desde 2012 todas as instituições que fazem parte da rede bancária nacional têm ao 
dispor dos seus clientes o serviço de internet banking.
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Quadro I.3 -  Adesão à 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 BAI Cabo Verde (BAI) 2011 BAI@net

Banco Internacional de Cabo Verde (BICV) 2012 BICVnet

Ecobank Cabo Verde (ECV) 2012 Ecobank online
Fonte: Instituições de Crédito

Em 2018, através das 91.451 contas bancárias associadas, foram realizadas 16.632.777 operações no 
canal internet banking, o que, face ao ano de 2017, exibe uma variação positiva de 20,9%.

Gráfico I.5 - Evolução de operações processadas via internet banking
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As operações com movimentação de fundos totalizaram 1.248.432 transações em 2018, o que, em ter-
mos proporcionais, representa 7,5% do volume global de operações realizadas nesse canal de pagamentos.  

Quadro I.4 - Operações efetuadas via Internet Banking

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2017 2018 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Operações sem movimentação de fundos 12.783.318 - 15.384.345 - 20,3 -

Operações com movimentação de fundos 971.363 36.378,0 1.248.432 34.225,5 28,5 -5,9

Transferências Intrabancárias 615.465 29.896,1 840.655 25.547,9 36,6 -14,5

Transferências Interbancárias 74.547 4.310,9 93.175 4.473,8 25,0 3,8

Outras operações¹ 281.351 2.170,9 314.602 4.203,8 11,8 93,6
Fonte: Instituições de Crédito
¹ Engloba pagamentos de serviço e carregamento móvel
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No tocante às operações com movimentação de fundos, verificou-se, face à 2017, uma variação po-
sitiva de 28,5%, em quantidade, e negativa de 5,9%, em valor. A variação em quantidade é explicada 
pelo aumento das transferências intrabancárias (36,6%) e interbancárias (25,0%), bem como das outras 
operações (11,8%), rubrica onde se incluem os pagamentos de serviços e carregamentos de telemóveis. 
Em termos de montante, não obstante o crescimento significativo registado na rubrica outras operações 
(93,6%), o montante global movimentado no internet banking teve, entretanto, uma variação negativa 
(5,9%), em virtude da redução das transferências intrabancárias (14,5%). 

O aumento em quantidade das operações com movimentação de fundos que se tem vindo a verifi-
car ultimamente, indica que os consumidores vão reconhecendo, gradualmente, a utilidade do internet 
banking e a sua mais-valia, para a realização de operações de pagamento, principalmente no que toca 
ao pagamento de serviços e carregamentos de telemóveis. O internet banking continua, entretanto, com 
muita expressividade em termos de operações de consulta de contas.

1.2 – Redes de pagamentos
1.2.1 – Rede Vinti4

A rede vinti4 é uma infraestrutura de pagamento, gerida e operada pela SISP, que estabelece a interco-
nexão de instituições financeiras na prestação de serviços eletrónicos de pagamentos. 

Comparando com 2017, o número de cartões emitidos em 2018, que inclui as substituições/reno-
vações de cartões e a emissão de novos cartões (1ª vez), diminuiu 2,1%, totalizando 121.729 cartões. O 
número de cartões vinti4 emitidos diminui 3,3% e o número de cartões internacionais aumentou 8,0%, 
comparativamente ao ano transato.

A 31 de dezembro de 2018, a rede vinti4 possuía 7.312 terminais de pagamento (Quadro I.5), sendo 
191 caixas automáticos (ATM) e 7.121 terminais de pagamento automático (POS). Houve um acréscimo 
de 6,7% e 8,8%, respetivamente, em ATM e POS, em comparação com 2017.

Quadro I.5 – Cartões e terminais da rede vinti4 

Quantidade: unidades

2014 2015 2016 2017 2018
Número de terminais  4.495    5.336    6.566    6.722    7.312   
 Caixas automáticos - ATM  171    169    171    179    191   
Terminais de pagamento - POS  4.324    5.167    6.395    6.543    7.121   
Cartões emitidos  86.638    93.073    105.754    124.328    121.729   
Cartões Vinti4  71.218    78.113    93.178    110.586    106.883   
Cartões internacionais  15.420    14.960    12.576    13.742    14.846   

Crescimento (%)
Número de terminais 16,8 18,7 23,1 2,4 8,8
 Caixas automáticos - ATM 4,9 -1,2 1,2 4,7 6,7
Terminais de pagamento - POS 17,3 19,5 23,8 2,3 8,8
Cartões emitidos 5,4 7,4 13,6 17,6 -2,1
Cartões Vinti4 7,5 9,7 19,3 18,7 -3,3
Cartões internacionais -5,0 -3,0 -15,9 9,3 8,0
Fonte: Instituições de crédito e SISP 



20                                                                                                               Banco de Cabo Verde

O rácio de distribuição de caixas automáticos por ilha e concelho situa-se em uma média de 21 ATM 
por ilha e 9 por concelho. O concelho da Praia, o mais populoso do país, com 162.814 habitantes, conta 
com uma média de 1 (um) ATM por cada 2.293 habitantes. Segue-se São Vicente, o segundo maior cen-
tro populacional do país, com 83.468 habitantes, e onde cada ATM serviu uma média de 3.339 morado-
res, no período em análise.

Os concelhos do Sal e da Boa Vista continuam a destacar-se pela sua vertente turística, que estimula a 
necessidade de ATM nestes territórios. Cada ATM no concelho do Sal esteve ao serviço de 1.159 habitan-
tes e na Boavista esta relação foi de 1 (um) ATM para 1.362 habitantes (Gráfico I.6). Embora sejam conce-
lhos com menor densidade populacional, revelam uma boa cobertura em termos de ATM por habitante.

Gráfico I.6- Distribuição de ATM por concelho
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Do total de 191 ATM registados no final de 2018, 77% (147 ATM) estavam concentrados em três 
instituições de crédito e os restantes 23% (44 ATM) distribuídos por quatro instituições, mais o Banco 
de Cabo Verde (1 ATM). Nas instalações das instituições encontravam-se 54,5% dos ATM (104) e os 
restantes 45,5% (87 ATM) em estabelecimentos comerciais, hospitais, hotéis, serviços públicos, portos e 
aeroportos. 

Quadro I.6 - Distribuição geográfica dos terminais da rede vinti4
Quantidade: unidades

Nº de ATM Nº de  POS Peso ATM (%) Peso POS (%)
Santiago  92    3.359   48,2 47,2
Sal  33    1.257   17,3 17,7
São Vicente  25    1.288   13,1 18,1
Boa Vista  13    479   6,8 6,7
Santo Antão  10    324   5,2 4,5
Fogo  7    186   3,7 2,6
São Nicolau  6    133   3,1 1,9
Maio  3    51   1,6 0,7
Brava  2    44   1,0 0,6

 191    7.121   100,0 100,0
Fonte: SISP
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À semelhança dos anos anteriores, a ilha de Santiago continua a destacar-se com o maior rácio de 
concentração de terminais da rede vinti4 instalados, a nível do território nacional, registando, no ano 
de 2018, 48,2% dos ATM e 47,2% dos POS. As ilhas de São Vicente e do Sal, também, conservaram as 
posições de destaque dos anos anteriores, com maior relevância para o número de POS instalados. Em 
São Vicente registou-se 1.288 POS (2017: 1.171 POS) e no Sal foram 1.257 (2017: 1.143 POS), o que, em 
termos de concentração destes terminais da rede vinti4, representou 18,1% e 17,7%, respetivamente. No 
seguimento das três primeiras posições, persiste ainda a ilha da Boavista tendo aumentado o número de 
terminais para 492 terminais em 2018 (13 ATM e 479 POS), representando assim 6,8% e 6,7%, respeti-
vamente, dos ATM e POS instalados em todo o país. As restantes ilhas continuaram com uma presença 
residual de terminais da rede vinti4, representando no conjunto 14,7% dos ATM e 10,4% dos POS insta-
lados e ativos.

Em Santiago as análises continuam a confirmar o peso individual do concelho da Praia com o registo 
de 37,1% (71 ATM) e de 39,3% (2.804 POS), com relação às respetivas totalidades de ATM e POS insta-
lados e ativos. 

Quadro I.7 - Operações efetuadas por canal de serviço da rede vinti4 
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Quantidade Valor
ATM 13.104.827 45.014,0

Operações com movimentação de fundos 7.777.861 45.014,0
Operações sem movimentação de fundos 5.326.966 0,0

POS  17.402.846 47.822,4
Operações com movimentação de fundos 16.220.711 47.822,4
Operações sem movimentação de fundos 1.182.135 0,0

TELEVINTI4 109.437 58,5
Operações com movimentação de fundos 79.167 58,5
Operações sem movimentação de fundos 30.270 0,0

VINTI4NET 1.244 53,4
Operações com movimentação de fundos 1.244 53,4
Operações sem movimentação de fundos 0 0,0
Total de operações com movimentação de fundos 24.078.983 92.948,3
Total de operações sem movimentação de fundos 6.539.371  -     

Fonte: SISP

Foram realizadas 30.618.354 operações na rede vinti4 em 2018 que representaram um aumento de 
13,1% face ao ano anterior (2017: 27.064.060 operações). Das operações efetuadas, 78,6% foi com movi-
mentação de fundos. A movimentação de fundos foi mais expressiva nos POS (67,3%) do que nos ATM 
(32,3%). Nos restantes canais de acesso à rede, Vinti4net e Televinti4, a movimentação de fundos foi 
residual (0,8%).

As operações com movimentação de fundos têm registado um crescimento contínuo e expressivo ao 
longo dos anos (Gráfico I.7) o que confirma o reconhecimento cada vez maior dos terminais ATM e POS 
pela população.
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Gráfico I.7- Operações da rede vinti4, com e sem movimentação de fundos
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Os Caixas Automáticos (ATM) deixaram, a partir de 2016, de ser o canal de serviço da rede vinti4 de 
maior procura pelos utilizadores na realização das suas operações em termos quantitativos, tendo sido 
ultrapassados pelos POS. Já no que diz respeito a valores transacionados, o ano de 2018, pela primei-
ra vez, marca uma supremacia dos POS (47.822,4 milhões de escudos) sobre os ATM, que registaram 
45.014,0 milhões de escudos. Esta evolução comprova a estratégia de massificação dos instrumentos 
eletrónicos, seguida nos últimos anos pelo Banco de Cabo Verde.

Quadro I.8 – Evolução de transações ATM e POS

Quantidade(*): unidades; Valor: milhões de escudos

2014 2015 2016 2017 2018
"Caixas Automáticos ATM"

Quantidade  10.200.469    10.697.987    11.300.381    12.066.520    13.104.827   
Valor 32.088,8 34.571,3 37.673,7 41.055,0 45.014,0

"Terminais de Pagamento POS"
Quantidade 6.743.471 9.012.365 11.856.139 14.819.088  17.402.846   
Valor 22.215,7 27.460,4 33.690,5 40.618,3 47.822,4

Crescimento (%)
"Caixas Automáticos ATM"

Quantidade 4,9 5,6 6,8 8,6
Valor 7,7 9,0 9,0 9,6

"Terminais de Pagamento POS"
Quantidade 33,6 31,6 25,0 17,4
Valor 23,6 22,7 20,6 17,7

Fonte: SISP
(*) A Quantidade inclui operações com e sem movimentação de fundos

Na utilização do canal ATM nas ilhas, confirma-se que os centros de maior densidade populacional 
continuam a representar as maiores taxas de operações efetuadas em 2018, quer em quantidade de ope-
rações, quer em valores transacionados. Assim, destaca-se a ilha de Santiago com 6.833.594 operações 
registadas, que representaram 52,1% do total das operações efetuadas nos ATM, onde foram transacio-
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nados 21.698,3 milhões de escudos, valor que, por sua vez, representa 48,2% do total de valores tran-
sacionados nas ilhas através do canal ATM na rede vinti4. De salientar que, 69,8% (4.767.240) do total 
das operações realizadas na ilha de Santiago, num total de14.976,7 milhões de escudos (69,0%), foram 
verificadas na cidade da Praia.

Gráfico I.8- Distribuição de operações efetuadas nos ATM por ilha
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O segundo maior registo foi o da ilha de São Vicente, com 17,1% (2.239.831) das transações, no valor 
de 7.788,2 milhões de escudos, à qual seguiu-se a ilha do Sal com 13,8% (1.806.334) no valor de 7.464,1 
milhões de escudos. As restantes ilhas representaram 17,0% do total das operações (2.225.066 transa-
ções) e 17,9% do valor total de fundos movimentados pelo canal ATM (8.063,2 milhões de escudos).

Nos POS, verifica-se que o ano de 2018manteve a tendência de crescimento apresentado nos últimos 
anos, em que, para além do aumento registado nas transações (quantidade e valor), também houve um 
aumento do número de terminais instalados, o que igualmente confirma o reconhecimento deste termi-
nal da rede vinti4 por parte de comerciantes e utilizadores do serviço de forma geral.

Quadro I.9 – Evolução da rede de ATM e POS

Quantidade: unidades

2014 2015 2016 2017 2018

Número de terminais  4.495    5.336    6.566    6.722    7.312   

Caixas automáticas - ATM  171    169    171    179    191   

Terminais de pagamento - POS  4.324    5.167    6.395    6.543    7.121   
Fonte: SISP 

Foram instalados 1.570 novos terminais de Pagamento Automático (POS) e no final do ano a rede 
vinti4 registava um acumulado de 7.121 POS em funcionamento, em todo o território nacional, dos quais 
59,3% (4.225) não possuíam contrato de aceitação de cartões internacionais.

O maior número de POS instalados, foi registado nos centros de maior densidade populacional, a sa-
ber, Praia (643) e São Vicente (247). As ilhas do Sal (297) e Boa Vista (106), também se destacaram neste 
registo, sendo que, nestes casos, justifica-se mais pela excelência da vocação turística destas ilhas. Os 
restantes concelhos, no seu agregado não ultrapassaram os 277 terminais instalados. Comparativamente 
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ao ano de 2017, houve uma redução de 14,5% do número de instalações destes terminais, no período em 
análise, o qual foi também atestado pela redução de estabelecimentos aderentes, que passaram de 5.385 
em 2017, para 5.327 em 2018.

No que diz respeito às transações realizadas através do terminal POS, à semelhança dos anos anterio-
res, houve um crescimento tanto em quantidade (17,4%) como em valor (17,7%). O total de operações 
atingiu o número expressivo de 17.402.846 em quantidade, num valor total de 47.822,4 milhões de escu-
dos, traduzidos numa média diária de, 47.679 operações no valor de 131 milhões de escudos.

Na perspetiva de distribuição geográfica da utilização do POS em Cabo Verde verifica-se que a ilha de 
Santiago, continua a posicionar-se no lugar cimeiro, com 50,2% do total das transações efetuadas, cor-
respondentes a 26.181,5 milhões de escudos, ou seja, 54,7% do valor total transacionado no país. E ainda 
que em Santiago, Praia, capital do país, individualmente contribuiu com 7.383.505 operações (84,5%), 
no valor de 23.541,4 milhões de escudos (89,9%), da totalidade das transações da ilha. Os restantes mu-
nicípios da ilha movimentaram 2.640,1 milhões de escudos (10,1%) referentes a 1.350.448 operações 
(15,5%), correspondentes a uma média aproximada de 168.806 operações, no valor de 330,01 milhões de 
escudos por município. 

Quadro I.10 - Utilização do Serviço POS por ilhas

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2018 Peso (%)

Quantidade Valor Quantidade Valor 

Santiago 8.733.953 26.181,5 50,2 54,7

Sal 2.817.038 8.865,9 16,2 18,5

São Vicente 3.821.629 8.114,4 22,0 17,0

Fogo 215.118 694,7 1,2 1,5

Santo Antão 467.295 897,4 2,7 1,9

São Nicolau 178.677 368,0 1,0 0,8

Boa Vista 1.022.685 2.379,0 5,9 5,0

Maio 86.170 197,5 0,5 0,4

Brava 60.281 124,1 0,3 0,3

Total 17.402.846 47.822,4 100,0 100,0
Fonte: SISP

Ainda, na utilização do POS por ilhas seguem-se por ordem decrescente, a ilha de São Vicente com 
22% (3.821.629) e a ilha do Sal com 16,2% (2.817.038), em termos de quantidade de operações, e, em 
sentido inverso, no que toca ao valor das transações, a ilha do Sal (8.865,9 milhões de escudos) seguida 
de São Vicente (8.114,4 milhões de escudos). O conjunto das restantes ilhas participou com 2.030.226 
operações (11,7%), no valor de 4.661 milhões de escudos (9,7%), sendo que nesse universo, a ilha da Boa 
Vista teve uma contribuição individual de 1.022.685 operações (50,4%) no valor de 2.379 milhões de 
escudos (51%).
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Gráfico I.9- Quantidade de operações efetuadas através do serviço Televinti4

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2017 2018

Qu
an

tid
ad

e

Sem movimentação de fundos Com movimentação de fundos

Fonte: SISP

No que respeita ao canal Televinti4, em 2018, manteve a tendência de decréscimo do número de ope-
rações, que se vem verificando nos últimos anos. No final do ano, estavam associados ao serviço 19.271 
utilizadores, traduzindo uma diminuição de 33,5% no número de associados, quando comparado com o 
período homólogo (2017: 28.981). Registou-se um total de 109.437 operações, dos quais 72,3% com movi-
mentação de fundos (Gráfico I.9), no valor de 58,5 milhões de escudos, uma diminuição de 16,6% em quan-
tidade e 28,1% em valor, no total das operações processadas através deste canal, comparativamente a 2017.

Quadro I.11 - Televinti4 - Operações com movimentação de fundos 

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2017 2018  Variação % 

 Quantidade  Valor  Quantidade  Valor  Quantidade  Valor 

 Operações  Televinti4  131.248    81,4    109.437    58,5   -16,6 -28,1 

 Média diária  360    0,2    300    0,2   -16,6 -28,2 

 Valor médio em escudos  620,0    533,6   
 Fonte: SISP

A evolução decrescente do Televinti4 é, igualmente, atestada pelo valor médio por operação que foi 
inferior ao verificado no período homólogo, situando-se em 533,6 escudos (2017: 620 escudos). Em mé-
dia foram realizadas diariamente 300 operações no valor de 160.000 escudos.

Quadro I.12 - Vinti4net - Operações com movimentação de fundos

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2017 2018  Variação % 

 Quantidade  Valor  Quantidade  Valor  Quantidade  Valor 

 Operações  Vinti4net  6.156    176,7    1.244    53,4   -79,8 -69,8 

 Média diária  17    0,5    3    0,1   -79,8 -69,8 

 Valor médio em escudos  28.702,1    42.926,0   
 Fonte: SISP 
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No que toca ao serviço Vinti4net, o decréscimo na sua utilização foi mais expressivo, quando com-
prado com os registos do ano de 2017, a saber, em 2018 foram realizadas 1.244 operações (- 79,8%), no 
valor de 53,4 milhões de escudos (-69,8%). Em 2018, por cada operação foram transacionados em média 
42.926 escudos. A média diária de operações confirmou a tendência de decréscimo verificado neste ser-
viço, passando de 17 operações em 2017 para 3 operações em 2018.

1.2.2 – SWIFT

O ano de 2018 abriu uma nova página na história da existência da SWIFT no arquipélago, com o 
início da certificação da SISP como primeiro Service Bureau da SWIFT instalado em Cabo Verde. Para-
lelamente ao início do processo de certificação da SISP junto da SWIFT, foram também preparadas as 
condições para a transferência das ligações dos bancos da infraestrutura partilhada gerida pelo BCV para 
a SISP e término da conexão partilhada a partir do BCV.

Decorreram ao longo do ano de 2018 dois grandes projetos, a saber, a montagem da infraestrutura 
da Rede SWIFT na SISP, com início do processo de certificação desta entidade como Service Bureau 
da SWIFT e a transferência das ligações dos participantes da infraestrutura partilhada para a conexão 
através da SISP, que incluía também o cumprimento da Migração 7.2 da SWIFT. Tratando-se de projetos 
naturalmente interligados, foram implementados quase que em simultâneo, num trabalho de coordena-
ção e colaboração contínuas entre o BCV e a SISP. Os projetos tiveram assistência direta de consultores 
da SWIFT, com intervenções remotas e onsite.

A 12 de novembro de 2018, as ligações dos bancos participantes da Rede SWIFT Partilhada, domici-
liada no BCV, foram transferidas para a infraestrutura da Rede SWIFT da SISP, com sucesso, passando 
esta entidade, a partir desta data, também a prover os serviços de ligação à Rede SWIFT, a partir de Cabo 
Verde, e para qualquer instituição interessada. A infraestrutura montada na SISP reflete as exigências que 
a SWIFT tem vindo a fazer em termos de segurança de equipamentos e softwares, bem como, o compro-
misso constante com a evolução tecnológica que tem pautado, desde sempre, os serviços desta entidade.

Com a transferência das ligações dos bancos para a Rede SWIFT da SISP, concluiu-se um importante 
capítulo da história da SWIFT em Cabo Verde, onde o BCV durante vários anos, assumiu a gestão técnica 
e administrativa de uma infraestrutura de conexão partilhada, que serviu a maior parte das instituições 
bancárias que operam em Cabo Verde.

Neste novo contexto, o BCV, no cumprimento da função de superintendente do Sistema de Pagamen-
tos Cabo-verdiano, continuará a seguir a comunidade da SWIFT, constituída pelas instituições usuárias 
da SWIFT que operam a partir de Cabo Verde. À semelhança do que acontecera no ano anterior (2017), 
também em 2018, o Banco de Cabo Verde conduziu o processo de cumprimento do Self Attestation 
(Auto Avaliação) da comunidade SWIFT local, no âmbito do CSP – Customer Security Programme da 
SWIFT. O CSP é um programa permanente e evolutivo, que se traduz na aplicação de uma estrutura de 
controlos de segurança nos ambientes e infraestruturas locais, e é de verificação obrigatória para todos os 
usuários da SWIFT, em conformidade com os requisitos definidos anualmente.  

A Rede SWIFT continua a demonstrar a sua importância como infraestrutura de pagamento ao pro-
ver a interconexão de mais de 11 mil instituições financeiras presentes em mais de 200 países e territórios 
em todo o mundo.

De acordo com os dados estatísticos difundidos pela SWIFT em 2018, foram enviadas mais de 7.873 
milhões de mensagens FIN (financial messages), representando um crescimento na ordem de 11,3% face 
ao ano de 2017. O pico de mensagens trocadas entre os utilizadores da SWIFT foi registado no dia 31 de 
maio de 2018, com mais de 35.200 milhões de mensagens processadas.
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Gráfico I.10- Tráfego mensal SWIFT (milhões de mensagens FIN)
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O Gráfico I.11 apresenta a distribuição do tráfego global (média mensal/acumulado mensal) de men-
sagens FIN por mercado, enviadas através da rede SWIFT durante o ano de 2018 e estabelece a compa-
ração com o ano anterior.

Gráfico I.11- Distribuição do tráfego de mensagens FIN por mercado
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1.3 – Sistemas de Liquidação Interbancária

O sistema de Liquidação Interbancária em Cabo Verde, à semelhança da maioria dos países dotados 
de um sistema de pagamentos organizado, compreende duas formas de liquidação complementares: i) 
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 – Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação. 
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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 Transferências Eletrónica de Fundos 
à Crédito e operações 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 Com-
pensação Interbancária e Liquidação (SICIL) emitido pelo Banco de Cabo Verde, que define as regras de 
funcionamento e de processamento, e pelos manuais de procedimentos e especificações técnicas divul-
gados a todos os intervenientes.

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 envolvi-
das, participantes e o Banco de Cabo Verde, o qual procede à liquidação financeira dos saldos apurados.

O subsistema de Cheques e Documentos Afins processa os dados dos cheques que são desmateria-
lizados através da leitura da linha ótica e transmitidas as respetivas imagens por parte das instituições 
tomadoras participantes. 

O subsistema de Transferência Eletrónica de Fundos abrange as transferências a crédito desmateriali-
zadas, 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. 

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

Em termos globais, o SICIL processou 24.976.863 operações no valor de 260.600,8 milhões de escu-
dos em 2018 que, quando comparado com o ano de 2017, revela um aumento em quantidade (30,8%) e 
em valor (6,8%). Este aumento foi estimulado, particularmente, pelas operações processadas através da 
rede vinti4 (96,1%). As operações de transferências de fundos a crédito e de cheques e documentos afins 
representaram, respetivamente, 2,7% e 1,2%, dos processamentos de 2018.

Com exceção da rede vinti4 que, pelas suas características de disponibilidade ininterrupta, operou 365 
dias em 2018, os restantes subsistemas do SICIL funcionaram 251 dias nesse mesmo período.

No final de 2018, mantinha-se em 9 o número de participantes diretos no SICIL, mais precisamente, 
sete 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 do 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 participantes7 na gestão dos seus fundos, na medida em que lhes 

7 Essas informações são disponibilizadas somente aos participantes do SGDL que também fazem parte do SICIL.
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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 das instituições afins domiciliadas no país, é permitida 
a abertura e movimentação de contas de depósito à ordem no Banco de Cabo Verde de outras entidades, 
como é o caso de determinadas contas especiais do Estado e de Organismos Internacionais.

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

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 
alguns tipos de operação. Embora o horário de encerramento da liquidação das operações no SGDL te-
nha sido fixado para as 16:00 horas, o SGDL pode conceder pontualmente uma prerrogativa de extensão 
do horário da sessão de liquidação, para se acolher as operações negociadas no mercado monetário e 
contratadas pelos participantes, próximo ao cut-off do Período de Pré-Fecho, ou ainda, os saldos de com-
pensação referentes ao segundo ciclo de compensação.

Gráfico I.12 – Operações liquidadas por horário de 
liquidação

Gráfico I.13- Concentração do fluxo de liquidez por pe-
ríodo de liquidação
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O Gráfico I.12 apresenta a distribuição das operações liquidadas no sistema por horários de liquida-
ção, 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 ins-
tituições de crédito e os reembolsos das operações de mercado aberto. Além destas operações, são ainda 
liquidadas durante o período normal as operações de levantamento e depósito de numerário das institui-
ções de crédito e as operações negociadas através do mercado de valores mobiliários.

Desta forma, a concentração do fluxo de liquidez no sistema manteve-se mais densa no período nor-
mal, com uma representatividade de 89% da quantidade total das liquidações, enquanto que, o período 
de pré-fecho, concorre com 11% das operações.



30                                                                                                               Banco de Cabo Verde

O cenário da oferta e procura dos serviços de pa-
gamento tem evoluído de forma acelerada nos últi-
mos anos, impulsionado pela associação das tecno-
logias aos serviços financeiros (fintech), e tornando 
o ambiente de pagamentos cada vez mais dinâmico, 
com a criação de novas formas de prestação de ser-
viços de pagamento, em alternativa ao ambiente as-
sociado às estruturas mais tradicionais. Com efeito, 
a tecnologia associada à prestação de serviços de pa-
gamento tem alterado os comportamentos dos con-
sumidores ao propor serviços rápidos, cómodos, a 
baixo custo e acessíveis a um número cada vez mais 
alargado de utilizadores que, não necessariamente, os 
chamados “bancarizados”. Estamos numa era em que 
a inclusão financeira, através da prestação de serviços 
de pagamento, reforça o seu posicionamento de polí-
tica pública, nomeadamente em países menos desen-
volvidos.

Neste contexto de mudança de paradigma dos 
serviços de pagamento, de possibilidade de entrada 
de novos players, criação de serviços alternativos e 
perspetivas de uma efetiva inclusão financeira através 
destes serviços, às entidades reguladoras do ecossiste-
ma de pagamentos cabe a preparação dos mercados, 
nomeadamente, com a promoção da modernização e 
alinhamento da legislação e regulamentação existente 
com as novas tendências. 

Foi nesta ótica que o Banco de Cabo Verde promo-
veu nos últimos anos um trabalho de (re)organização 
do ordenamento jurídico do Sistema de Pagamentos 
Cabo-verdiano, dotando-o de uma estrutura legal só-
lida e ao mesmo tempo moderna, capaz de fomentar 
atuações em segurança, permitindo a consolidação da 
estabilidade no sistema financeiro. Em resultado dis-
so, de 21 de julho de 2017 a 15 de setembro de 2017, 
foi colocado à Consulta Pública, pelo Banco de Cabo 
Verde, três projetos legislativos para a reforma regu-
latória do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano. 
Ainda, no reconhecimento da importância estrutural 
destes projetos legislativos para o Sistema, o Banco de 
Cabo Verde, no decorrer da consulta pública, reali-
zou, no dia 7 de setembro de 2017, o Workshop so-
bre a Reforma Regulatória do Sistema de Pagamentos 
Cabo-Verdiano, com uma ampla participação de enti-
dades públicas, entidades do sector financeiro e outos 
interessados pelas matérias abordadas.  

A Reforma Regulatória do Sistema de Pagamen-
tos Cabo-verdiano culminou a 28 de novembro de 
2018, com a publicação pelo Governo de Cabo Verde8  
de três Decretos Legislativos:

Decreto-Legislativo n.º 7/2018, que estabelece 
o regime jurídico aplicável à regulação, à gestão e ao 
funcionamento do Sistema de Pagamentos Cabo-ver-
diano, visando o cumprimento de objetivos de políti-
ca pública, nomeadamente a eficiência e a segurança 
dos sistemas e a estabilidade do sistema financeiro 
em geral. De entre outras disposições, neste diploma 
encontram-se definidas as competências do Banco de 
Cabo Verde, enquanto regulador, supervisor, superin-
tendente e promotor do Sistema. São também defini-
dos aspetos sobre a insolvência, liquidação e recupe-
ração de um operador ou participante do Sistema e o 
diploma prevê ainda um regime sancionatório, com 
a enumeração das infrações sujeitas a serem punidas 
como contraordenações.

Decreto-Legislativo n.º 8/2018, que estabelece o 
regime jurídico que regula a prestação de serviços de 
pagamento e a emissão, distribuição e reembolso de 
moeda eletrónica em Cabo Verde pelas entidades le-
galmente autorizadas. Este diploma dispõe sobre os 
aspetos da prestação dos serviços de pagamento e da 
emissão de moeda eletrónica, definindo desde os deve-
res de informação aplicáveis aos serviços de pagamen-
tos; deveres e obrigações associados quer a prestação 
quer à utilização dos serviços de pagamento; aspetos 
sobre a emissão e reembolso de moeda eletrónica; e 
sobre a resolução extrajudicial de litígios entre presta-
dores e utilizadores dos serviços e os procedimentos de 
reclamação. O diploma prevê ainda, um regime con-
traordenacional aplicável ao que define como infrações 
simples e infrações graves.

Decreto-Legislativo n.º 9/2018, que estabelece o 
regime jurídico que regula o acesso à atividade por 
parte das instituições de pagamento e das instituições 
de moeda eletrónica. Resultam deste diploma as dis-
posições e regulamentação em matéria de condições 
e requisitos de acesso ao exercício das atividades de 
prestação de serviços de pagamento ou de emissão de 

8 Ao abrigo da autorização legislativa concedia pela Lei n.º 38/
IX/2018 de 16 de agosto e no uso da faculdade conferida pela 
alínea b) do n.º2 do artigo 204º da Constituição da Republica de 
Cabo Verde.

Caixa 1 – Quadro Regulamentar do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano
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moeda eletrónica, ao qual se reconhece uma impo-
sição mais limitada às instituições de pagamento ou 
de emissão de moeda eletrónica, quando compara-
do por exemplo, com as instituições de crédito, ten-
do em conta a proporcionalidade do risco incorrido 
por umas e outras. De uma forma geral, este diploma 
reitera os princípios de autorização e supervisão pelo 
Banco de Cabo Verde do exercício destas atividades, 
prevendo igualmente um regime contraordenacional 
sobre o que define como infrações graves e infrações 
especialmente graves.

No novo ordenamento jurídico do Sistema de Pa-

gamentos Cabo-verdiano subjaz um princípio trans-
versal, que é o da imprescindibilidade da intervenção 
do Banco de Cabo Verde, enquanto banco central, na 
promoção, supervisão e superintendência geral do 
sistema, mas também, enquanto operador e partici-
pante dos sistemas de pagamentos. 

A publicação desta legislação abre uma nova era 
na regulamentação do Sistema por parte do Banco de 
Cabo Verde a ser desenvolvida nos próximos tempos, 
quer através de Avisos dirigidos ao público em geral, 
quer através de Instruções Técnicas dirigidas essen-
cialmente à comunidade financeira.





CAPÍTULO II

MEIOS E INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO
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2. Meios e Instrumentos de Pagamento

2.1 – Evolução

Os avanços tecnológicos continuam a ter uma forte influência na evolução dos meios e instrumentos 
de pagamento a nível mundial, com reflexos também em Cabo Verde. Ao longo dos anos, tem-se vindo a 
registar, gradualmente, uma alteração do comportamento dos consumidores associado aos pagamentos, 
com os cabo-verdianos a demonstrarem, cada vez maior preferência pelos instrumentos eletrónicos para 
a realização de operações de pagamento (Quadro II.1).

Quadro II.1 - Meios e instrumentos de pagamento

Quantidade: unidades: valor: milhões de escudos

2017 2018 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Notas e moedas em circulação  -  9.350,4    -  9.801,8   - 4,8

Cheques  1.460.033    199.515,2    1.630.507    187.575,1   11,7 -6,0

     Compensação  311.966    71.825,6    305.972    71.073,3   -1,9 -1,0

     Balcão  1.148.067    127.689,6    1.324.535    116.501,8   15,4 -8,8

Transferências  2.966.788    330.577,2    2.304.763    267.689,3   -22,3 -19,0

     Interbancárias  599.323    128.413,9    672.415    140.329,6   12,2 9,3

     Intrabancárias  2.367.465    202.163,3    1.632.348    127.359,7   -31,1 -37,0

Cartões  21.088.003    81.931,3    24.078.981    92.948,3   14,2 13,4

Cartão Vinti4  20.316.908    72.838,3    23.137.462    81.890,1   13,9 12,4

Cartões Internacionais  771.095    9.093,0    941.519    11.058,2   22,1 21,6

Total¹  25.514.824    612.023,8    28.014.251    548.212,7   9,8 -10,4

Peso %

Cheques 5,7 32,6 5,8 34,2 0,1 1,6

Transferências 11,6 54,0 8,2 48,8 -3,4 -5,2

Cartões 82,7 13,4 86,0 17,0 3,3 3,6
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

A análise dos dados do Gráfico II.1, confirma um padrão de utilização dos instrumentos de pagamen-
to no país, onde os cartões de pagamento sobressaem como o instrumento de maior uso, com uma taxa 
de representatividade no conjunto das operações realizadas, de 86,0%, no final de 2018 (2017:82,7%).
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Gráfico II.1 -Evolução do peso da utilização dos instrumentos de pagamento
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Fonte: BCV, Instituições de Crédito e SISP

Acompanhando a tendência dos últimos anos, os dados de 2018 confirmam a supremacia dos cartões 
e das transferências sobre os cheques, sendo que, nas transferências, destacam-se as transferências inter-
bancárias, cuja utilização por parte dos consumidores continuou em sentido crescente. 

Gráfico II.2- Evolução dos instrumentos de pagamento
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Fonte: BCV, Instituições de Crédito e SISP

2.1.1 – Numerário

Apesar do uso corrente de outros instrumentos de pagamento, particularmente, dos eletrónicos, o nu-
merário continua a evidenciar-se como o meio de pagamento mais utilizado pela população nas transações 
comerciais do dia-a-dia, dada às suas características de utilização prática, confidencial e de liquidez ime-
diata. E, ainda que a análise de alguns rácios que relacionam a circulação com os agregados monetários 
M1 (peso da circulação monetária), M2 (preferência pela moeda do banco central) confirme a tendência 
dos últimos anos com relação à preferência pela utilização dos instrumentos de pagamento alternativos, o 
numerário continua a revelar-se como o meio de pagamento mais utilizado pela população cabo-verdiana.
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Quadro II.2  - Circulação monetária – indicadores
Valor: milhões de escudos

2014 2015 2016 2017 2018
 Notas e moedas em circulação (C ) 8.971,6 9.342,4 9.688,2 9.899,1 9.801,8
 Depósitos à ordem (DO) 45.567,9 47.283,1 52.803,2 65.587,5 69.038,9
        M1(C+DO) 54.539,4 56.625,5 62.491,4 75.486,6 78.840,7
Depósitos a prazo¹ (DP) 86.800,8 93.156,0 99.319,0 99.859,0 99.384,6
      M2 (M1+DP) 141.340,2 149.781,5 161.810,4 175.345,6 178.225,3
PIB² 154.435,7 158.699,1 165.782,2 171.612,0 182.990,9
 Rácios
Velocidade de circulação (V)
      V1(PIB/C) 18,52 16,99 17,11 17,34 18,67
Rácio Circulação/PIB
     C/PIB 0,054 0,059 0,058 0,058 0,054
Peso da circulação monetária
      C/M1 0,196 0,165 0,155 0,131 0,124
Preferência pela moeda do Banco Central
      C/M2 0,071 0,062 0,060 0,056 0,055
Fonte: Instituições 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

Em 2018, as notas e moedas em poder do público corresponderam a 12,4% do agregado monetário 
M1 (soma das notas e moedas em poder do público mais os depósitos à ordem). Os indicadores revelam 
um incremento do agregado monetário M1, de 4,4% (2016/2017:20,8%), explicado pelo aumento de 
5,3% dos Depósitos à Ordem e pela diminuição de 1,0% nas notas e moedas em circulação, que não se 
registava nos últimos dois anos. Esta evolução reflete-se na diminuição do coeficiente do peso da circu-
lação da moeda (C/M1) de 0,131 pontos base em 2017 para 0,124 pontos base em 2018. O efeito desta 
evolução reflete-se, também, no coeficiente da preferência pelo ativo de liquidação do banco central (C/
M2), ponderada pela grandeza entre as notas e moedas em poder do público e a massa monetária, cuja 
diminuição de 0,056 pontos base em 2017 para 0,055 pontos base em 2018, corrobora a análise da prefe-
rência dos cabo-verdianos pelo uso de instrumentos alternativos ao numerário.

Gráfico II.3 -Evolução dos agregados monetários
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Em dezembro de 2018, as notas e moedas em circulação atingiram o montante de 9.801,8 milhões de 
escudos, tendo registado uma diminuição de 1,0% face ao ano de 2017. Do total, as notas representam 
93,5%, das quais 84,8% correspondem às de mil e dois mil escudos, as únicas denominações disponibili-
zadas através das caixas automáticas da rede vinti4.

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

Em 2018 foram processados pelo sistema bancário, 1.630.507 cheques no valor de 187.575,1 milhões 
de escudos, (Quadro II.1), o que se traduz num aumento da utilização deste instrumento face ao ano 
anterior, em quantidade, (11,7%), e, numa diminuição, em valor, de 6,0%. Esta evolução evidencia um 
comportamento inverso ao ano anterior, no qual se registou um decréscimo na quantidade de 5,0% e um 
aumento no valor de 4,0%. Para este crescimento geral do total de cheques processados, contribuíram os 
cheques pagos no balcão, que registaram uma taxa de crescimento de 15,4%, em quantidade, não obstan-
te terem decrescido em valor (8,8%). Reflexo desta evolução, a média diária de cheques pagos aumentou 
de 5.817 cheques no valor de 794,9 milhões de escudos em 2017, para 6.496 cheques no valor de 747,3 
milhões de escudos em 2018.

Seguindo o mesmo comportamento, a média mensal de cheques pagos aumentou, tendo-se registado 
um total de 135.876 cheques/mês, no valor de 15.631,3 milhões de escudos, o que se traduz em mais 
14.206 cheques, no valor de 995,0 milhões de escudos processados mensalmente, quando comparado 
com o ano de 2017. O valor médio processado, que nos últimos anos manteve-se inalterado, em 2018, 
sofreu um ligeiro decréscimo para os cheques pagos através dos balcões, passando de 0,1 milhões de 
escudos em 2017 para 0,09 milhões de escudos em 2018. O valor médio dos cheques pagos via compen-
sação manteve-se em 0,2 milhões de escudos.
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Gráfico II.5 - Evolução dos cheques
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Fonte: BCV e Instituições de Crédito

No ano de 2018 manteve-se a tendência dos últimos anos, com o cheque a continuar a ser o instru-
mento de pagamento menos utilizado, quando comparado com os instrumentos de pagamento eletró-
nicos, cartões de pagamento e transferências, que se têm apresentado como alternativas válidas para os 
utilizadores.

Na utilização do cheque, (Gráfico II.6), constata-se que o ato do seu desconto direto nos balcões das 
instituições de crédito continua a ter maior expressividade, comparativamente ao pagamento via com-
pensação interbancária, facto que se pode relacionar com a necessidade de os beneficiários certificarem 
prontamente a existência de fundos.

Gráfico II.6 - Cheques da compensação e dos balcões das IC (em valor)

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2014 2015 2016 2017 2018

M
ilh

õe
s 

de
 e

sc
ud

os

Compensação Balcões

Fonte: BCV e Instituições de Crédito 

No que respeita aos cheques pagos por escalão de valores, verifica-se pelo Gráfico II.7, que, à seme-
lhança dos anos anteriores, os cheques pagos pelo sistema bancário concentram-se no escalão até 50 mil 
escudos, com 74,1% do total pago (1.206.091 cheques), embora com uma menor contribuição em valor 
de 8,6% (15.998,2 milhões de escudos). Em sentido oposto, nota-se que, o escalão de 500 mil escudos a 
10 milhões de escudos, que em termos de quantidade, responde por 3,5% do total dos cheques (56.241 
cheques), em valor, representa uma percentagem bastante expressiva (46,8%), traduzida em 87.274,1 
milhões de escudos.
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Gráfico II.7- Peso dos cheques pagos por escalão de valores
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Ainda na utilização do cheque, a análise das devoluções (Quadro II.3) demonstra que, no universo 
total de cheques processados em 2018 (por compensação ou sacados aos balcões das instituições), 4.412 
cheques, no valor de 2.693,7 milhões de escudos, foram devolvidos, o que corresponde a um acréscimo 
em quantidade (5,8%) e em valor (54,8%), face a 2017.

Em 2018, a média mensal de cheques devolvidos passou de 347 cheques no valor de 145,0 milhões de 
escudos, em 2017, para 368 cheques no valor de 224,5 milhões de escudos, em 2018. 

Quadro II.3 - Cheques devolvidos

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos.

2017 2018

Quantidade Valor Quantidade Valor

Compensação 3.563 1.605,5 3.683 1.175,5

Balcão 606 134,5 729 1.518,2

Total 4.169 1.740,0 4.412 2.693,7

Média Mensal 347 145,0 368 224,5
Fonte: BCV e Instituições de crédito

A falta ou insuficiência de provisão continua a ser o principal motivo invocado nas devoluções de che-
ques em 2018, com uma representatividade de 45,6% (2.014 cheques) do total devolvido. Outros motivos, 
nomeadamente, falta de requisito principal, irregularidade de assinatura, saque irregular, entre outros, 
estiveram na origem das restantes devoluções, perfazendo um total de 2.398 cheques (54,4%). 
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Gráfico II.8– Peso de cheques devolvidos por motivo de devolução
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Não obstante o acréscimo verificado nos cheques devolvidos em 2018, observa-se que o peso das de-
voluções sobre o total de cheques processados manteve-se relativamente baixo e estável, face ao ano tran-
sato, o que continua a ser um indicador da credibilidade do cheque como um instrumento de pagamento.

Quadro II.4 - Total de cheques apresentados e devolvidos
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos.

2017 2018
Quantidade Valor Quantidade Valor

Total de Cheques 1.460.033 199.515,2 1.630.507 187.575,1
Total de devoluções 4.169 1.740,0 4.412 2.693,7
Cheques devolvidos/cheque apresentados (%) 0,3 0,9 0,3 1,4
Fonte: BCV e Instituições de crédito

2.1.3 – Transferências

As transferências bancárias, pela segurança, comodidade de execução que proporcionam, são, depois 
dos cartões, o instrumento de pagamento com maior uso pela população bancarizada. Em 2018, foram 
processadas 2.304.763transferências (intrabancárias e interbancárias) no valor de 267.689,3 milhões de 
escudos (Quadro II.1), o que, comparativamente ao período homólogo, representa um decréscimo em 
quantidade e em valor de 22,3% e 19,0%, respetivamente. Esta variação negativa no valor global ficou a 
dever-se, essencialmente, às transferências intrabancárias que registaram taxas de crescimento negativas 
de 31,1% em quantidade e de 37,0% em valor, face ao ano de 2017.
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Gráfico II.9 – Transferências domésticas
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Não obstante a diminuição ocorrida no valor das transferências intrabancárias, estas continuam a 
superiorizar-se face as transferências interbancárias, em termos de quantidade, representando 70,8% do 
total processado. Quanto ao valor processado, observa-se um comportamento distinto do ano anterior, 
com as transferências interbancárias a registarem, em 2018, valores superiores às intrabancárias, repre-
sentando 52,4% do valor global de transferências.

A média diária de transferência interbancária, em 2018, situa-se em 2.679 transferências (2017: 2.388 
transferências) no valor de 559 milhões de escudos (2017: 512 milhões de escudos). O valor médio por 
transferência foi de 208 mil escudos (2017: 214 mil escudos). 

No que respeita às médias diárias das transferências intrabancárias, registou-se uma diminuição em 
quantidade e em valor, tendo passado de 9.432 transferências/dia no valor de 805,4 milhões de escudos, 
em 2017, para 6.503 transferências/dia no valor de 507,4 milhões de escudos, em 2018. Por conseguinte, 
o valor médio por transferência processada diminuiu de 85 mil escudos para 78 mil escudos.

Das transferências apresentadas à compensação, 540 foram devolvidas, representando um decréscimo 
de 16,4% em quantidade e de 17,8% em valor, relativamente a 2017. O peso relativo do número de trans-
ferências devolvidas no total de transferências apresentadas manteve-se reduzido (0,08% em quantidade 
e 0,06% em valor), em linha com o verificado nos últimos anos, atestando uma vez mais, o bom nível de 
fiabilidade deste instrumento de pagamento.

2.1.4 – Cartões de pagamento

A crescente utilização dos cartões de pagamento (débito, crédito e pré-pago), confirma a tendência 
dos últimos anos, de alteração contínua do comportamento dos utilizadores de instrumentos de paga-
mento, com uma denotada preferência pelos instrumentos de pagamento eletrónicos, em detrimento dos 
instrumentos em suporte papel, como o cheque.
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Gráfico II.10– Evolução anual de cartões produzidos e em circulação
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Fonte: SISP

Em 2018 o número de cartões em circulação aumentou (Gráfico II.10), totalizando no final de dezem-
bro, 246.611 cartões de pagamentos ativos na rede vinti4, ou seja, mais 10,1% do que em 2017 (223.950 
cartões ativos a 31 de dezembro). Durante o ano foram produzidos 121.729 cartões de pagamento, nacio-
nal e internacional, sendo que, 64.038 cartões referem-se a novas emissões (52,6%) e 57.691 a renovações 
(47,4%). 

Gráfico II.11 – Produção de cartões de pagamento
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Fonte: SISP

De referir, ainda, o ligeiro decréscimo (2,1%) no total de cartões produzidos durante o ano 2018, in-
vertendo a tendência dos últimos anos.

Em 2018, foram processadas com cartões de pagamento na rede vinti4, 24.078.981 operações com 
movimentação de fundos, no valor de 92.948,3 milhões de escudos, registando-se assim um crescimento 
de 14,2% em quantidade, e 13,4% em valor, face ao ano anterior (Quadro II.5).  
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Quadro II.5 - Utilização de cartões em operações com movimentação de fundos 
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos.

2017 2018 Variação %
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Cartão Vinti4  20.316.908    72.838,3    23.137.462    81.890,1   13,9 12,4
ATM  6.910.406    36.094,2    7.335.521    39.501,7   6,2 9,4

Levantamento  6.390.768    33.135,2    6.876.073    35.897,3   7,6 8,3
Transferências  53.812    1.577,8    72.412    2.312,8   34,6 46,6
Pagamento de serviços  29.450    1.168,8    34.105    1.068,1   15,8 -8,6
Carregamento móvel  436.376    212,4    352.931    223,5   -19,1 5,3

 POS  13.269.098    36.486,1    15.721.530    42.276,4   18,5 15,9
Pagamentos  13.160.513    36.084,7    15.594.950    41.528,5   18,5 15,1
Carregamento móvel  66.299    23,8    56.826    22,7   -14,3 -4,4
Pagamento de serviços  42.286    377,6    69.754    725,2   65,0 92,0

Outros Canais  137.404    258,1    80.411    112,0   -41,5 -56,6
Transferências  2.218    38,4    1.776    28,7   -19,9 -25,2
Pagamento de serviços  6.414    177,7    1.414    54,0   -78,0 -69,6
Carregamento móvel  128.772    41,9    77.221    29,2   -40,0 -30,3

Cartões internacionais  771.095    9.093,0    941.519    11.058,2   22,1 21,6
Levantamento nos ATM  404.793    4.960,8    442.338    5.512,2   9,3 11,1
Pagamentos nos POS  366.302    4.132,2    499.181    5.546,0   36,3 34,2

Total  21.088.003    81.931,3    24.078.981    92.948,3   14,2 13,4
Fonte: SISP

Do total das transações com movimentação de fundos realizadas, os cartões emitidos e geridos pela 
SISP – Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamento, representam 96,1% em quantidade e 88,1% 
em valor, em contraposição com os cartões internacionais, cujos movimentos representaram 3,9% da 
quantidade, e de 11,9% dos valores transacionados. Ainda, de referir que, ambos os cartões de pagamento 
realizaram o total de 6.539.371 operações sem impacto financeiro, nomeadamente, consultas de saldos, 
movimentos e NIB (número de identificação bancária), pedidos de cheques, associação e desassociação 
ao serviço televinti4, entre outros.

Em média, cada cartão de pagamento ativo na rede efetuou 53 operações nos ATM e 71 nos POS, o 
que, em comparação com o ano transato, representa um acréscimo de 6,9% nas transações nos POS e um 
decréscimo de 1,8% nas transações nos ATM.

Em 2018, tal como se verificou nos últimos anos, a média diária das operações efetuadas na rede vinti4, 
com ambos os cartões de pagamento, cresceu a uma taxa de 14,2% em quantidade e 13,4% em valor, tendo 
passado de 57.775 operações no valor de 224,6 milhões de escudos em 2017, para 65.970 operações no valor 
de 254,7 milhões de escudos. em 2018.
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Gráfico II.12- Evolução do valor médio realizado na Rede Vinti4
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Fonte: SISP

Quanto ao valor médio diário transacionado na rede vinti4, manteve-se a tendência decrescente dos 
últimos cinco anos, em resultado do crescimento das quantidades quando comparado com o crescimen-
to nos montantes processados (Gráfico II.12).

Comparando os cartões nacionais com os internacionais (Quadro II.5), durante o ano 2018, os car-
tões nacionais executaram 23.137.462 operações no valor de 81.890,1 milhões de escudos, quando os 
cartões internacionais totalizaram 941.519 operações, no valor de 11.058,2 milhões de escudos. Apesar 
do reduzido peso das operações com cartões internacionais no total processado na rede vinti4 (3,9% 
em quantidade e 11,9% em valor), merece destaque, o seu crescimento expressivo, face ao ano 2017, em 
termos de quantidade (22,1%) e valor (21,6%), o que poderá refletir o aumento da procura turística em 
Cabo Verde9.

De referir que, do total das operações processadas com cartão internacional, 47,0% (442.338 opera-
ções, no valor de 5.512,2 milhões de escudos), foram realizadas nos ATM, e 53,0% (499.181 operações, 
no valor de 5.546,0 milhões de escudos) nos POS, invertendo a tendência do ano anterior, onde os levan-
tamentos nos ATM foram ligeiramente superiores aos pagamentos nos POS.

Os cartões nacionais mantiveram a sua posição preponderante no total das operações com movi-
mentação de fundos transacionadas em 2018, representando 96,1% em quantidade e 88,1% em valor. A 
análise do volume de operações processadas com cartões nacionais, evidencia que o uso de cartões nas 
suas diversas funcionalidades tornou-se uma realidade, cada vez mais instalada, no quotidiano dos cabo-
-verdianos, reflexo dos fatores comodidade, rapidez e segurança que lhe são associados.

A funcionalidade de compras nos POS com cartões (nacionais e internacionais) foi a operação mais 
realizada na rede vinti4 em 2018, registando um crescimento de 19,0% em quantidade e 17,1% em valor, 
face ao ano 2017. Em termos absolutos, foram processadas 16.094.131 compras, no valor de 47.074,5 mi-
lhões de escudos, correspondendo a 66,8% da quantidade e 50,6% do valor total de operações. Em média, 
foram efetuadas diariamente 44.094 compras nos POS, no valor de 129,0 milhões de escudos.

9 INE (2018) Estatística do Turismo – Movimentação de Hóspedes 2018. 
Durante o ano 2018 estiveram no país 765.696 hóspedes estrangeiros, mais 6,8% do que em 2017.
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Gráfico II.13– Evolução dos levantamentos de numerário nos ATM e pagamentos nos POS
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Destacando-se como o segundo tipo de operação mais realizada, os levantamentos de numerário nos 
ATM contribuiram com um peso de 30,4% do total das operações processadas e de 44,6% do valor. Dia-
riamente, foram efetuados 20.050 levantamentos no valor de 113,5 milhões de escudos. 

Nos últimos cinco anos, (Gráfico II.13), enquanto os levantamentos mantiveram taxas de crescimento 
moderadas (2018: 7,7% quantidade e 8,7% em valor), os pagamentos apresentaram um crescimento con-
siderável (2018: 19,2 em quantidade e 17,6 em valor), o que atesta a tendência de mudança de comporta-
mento por parte dos consumidores face à utilidade do cartão de pagamento.

As operações de carregamento móvel (Gráfico II.14), que constituem a funcionalidade com menor 
peso no total processado com cartão (0,3% em valor) mantiveram uma variação negativa, quando com-
parado com o período homólogo. Se em 2017 totalizavam 631.447 operações, em 2018 perfazem 486.978, 
numa redução de 22,9%. Em valor, nota-se um decréscimo menos expressivo, onde passaram de 278,1 
milhões de escudos em 2017 para 275,5 milhões de escudos em 2018 (menos 0,9%). Do total de carre-
gamentos móveis, os efetuados nos ATM representaram 72,5% em quantidade (352.931) e 81,1% em 
valor (223,5 milhões de escudos), apresentando uma variação positiva em relação a 2017, de 5,3% em 
quantidade, contrariamente à utilização através dos outros canais (POS, Vinti4net e Televinti4), que apre-
sentaram uma variação negativa tanto em quantidade como em valor processado. A média diária de car-
regamento móvel efetuado situou-se em 1.334 operações no valor de 0,8 milhões de escudos (2017: 1.730 
operações no valor de 0,8 milhões de escudos). Não obstante a variação negativa no total processado, o 
valor médio dos carregamentos móveis efetuados aumentou 28,6%, passando de 440 escudos em 2017, 
para 566 escudos em 2018.

Por sua vez, foram realizadas com cartões de pagamento, 74.188 operações de transferências bancá-
rias no valor de 2.341,5 milhões de escudos, sendo 97,6% realizadas nos ATM, o que se traduz em taxas 
de crescimento de 32,4% e de 44,9% em quantidade e em valor, respetivamente, face a 2017. De referir, 
ainda, à semelhança do ano anterior, que, apesar das transferências representarem apenas 2,5% do total 
processado com cartão, mantêm-se como a funcionalidade com maior valor médio por operação (31.562 
escudos).
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Gráfico II.14– Utilização de cartões em operações com movimentação de fundos (valor)
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A funcionalidade pagamentos de serviços, pese embora o seu reduzido peso no total processado (0,4% 
em quantidade e 2,0% em valor), destaca-se pelo ritmo de crescimento no canal POS: as taxas de crescimen-
to foram, em 2017, de 35,1% em quantidade e de 80,9% em valor, e em 2018, registaram-se taxas de cres-
cimento de 65,0% em quantidade e de 92,0% em valor. Nos restantes canais (ATM, Televinti4 e Vinti4net) 
verificaram-se decréscimos nas operações de pagamentos de serviços, tanto em quantidade como em valor 
processado. Foram efetuados diariamente 288 pagamentos de serviços no valor de 5,1 milhões de escudos, 
constituindo-se como o segundo tipo de operação com maior valor médio (17.547 escudos).

A utilização dos cartões nacionais em operações com movimentação de fundos em 2018 apresentou 
taxas de crescimento de 13,9% em quantidade (mais 2.990.978 operações) e de 12,4% em valor (mais 
11.017,0 milhões de escudos), em comparação com o período homólogo. Destaca-se na utilização dos 
cartões nacionais (Gráfico II.15), o crescimento em quantidade (32,4%) e em valor (44,9%) das operações 
de transferências, e o decréscimo de 22,9% em quantidade e 0,9% em valor das operações de carrega-
mento móvel. Os pagamentos nos POS e os levantamentos nos ATM continuam sendo as operações com 
maior peso no total processado com cartões nacionais.

Gráfico II.15- Operações com movimentação de fundos efetuadas com cartão vinti4
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Desagrupando os pagamentos de serviços por setor de atividade, em 2018, destacaram-se os pagamentos 
ao Estado, que representaram 22,4% da quantidade e 78,2% do valor, no total processado. As compras de bi-
lhetes de viagens continuam a sofrer decréscimos, à semelhança dos anos anteriores, representando 0,5% em 
quantidade e 3,8% em valor do total transacionado (2017:1,3% em quantidade; 8,3% em valor). Os pagamen-
tos relacionados com o setor das telecomunicações cresceram, 32,5% em quantidade e 3,2% em valor, face ao 
ano 2017, representando 64,4% da quantidade e 7,7% do valor das operações de 2018. No final de dezembro 
de 2018 estavam registadas na SISP 179 empresas de pagamentos de serviços, nos diversos setores de atividade.

Os pagamentos de seguros continuam inexpressivos, em quantidade (0,4%) e em valor (0,8%). Foram 
efetuadas 1678 transações no valor de 18,8 milhões de escudos.

Gráfico II.16- Pagamentos de serviços por setor de atividade
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Analisando os pagamentos nos POS, com cartão nacional, nos diversos ramos de atividade (Gráfico 
II.17), o setor do comércio, à semelhança dos anos anteriores, mantém a sua posição predominante, com 
74,1% das operações (11.529.658), equivalente a 28.620,1 milhões de escudos (69,3%).

Gráfico II.17 - Pagamentos nos POS com cartão vinti4 por ramo de atividade
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A restauração representou 15,0% das operações em quantidade (2.335.152) e 5,4% em valor (2.242,7 
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milhões de escudos), seguida dos pagamentos de serviços que representaram 7,6% das operações em 
quantidade (1.179.817) e 15,5% em valor (6.411,4 milhões de escudos). 

O valor médio realizado nos três setores predominantes, comércio, serviços e restauração, foi de 2.482 
escudos, 5.434 escudos e 960 escudos respetivamente. Os serviços apresentaram um valor médio supe-
rior ao valor médio das operações totais na rede vinit4 (3.860 escudos). O total agregado dos restantes 
setores10  contribuiu com 506.087 operações (3,3%), no valor de 4.051,8 milhões de escudos (9,8%).

Ainda em termos de utilização de cartões em pagamentos efetuados nos POS (Gráfico II.18), observa-
-se ao longo dos anos a clara superioridade do cartão nacional em relação ao cartão internacional. Porém, 
o valor médio pago por transação com cartões internacionais (11.745 escudos) foi três vezes superior ao 
valor médio pago com cartão nacional (3.539 escudos).

Gráfico II.18- Pagamentos efetuados nos POS por tipo de cartão
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Fonte: SISP

No tocante aos pagamentos com cartões internacionais realizados nos POS, desagrupado por ramos de 
atividade, o Gráfico II.19 destaca a expressiva comparticipação do ramo hoteleiro, com 31,6% da quantidade e 
49,3% do valor total dos pagamentos efetuados (492.278 pagamentos, no valor de 5.434,8 milhões de escudos). 

O peso do setor hoteleiro no total das transações realizadas encontra-se estritamente associado à 
atividade turística em Cabo Verde, dado este comprovado pela representatividade11 das duas ilhas mais 
turísticas do país (Sal e Boa Vista), com 80,5% da quantidade e 76,5% do valor transacionado nos POS, 
com cartões internacionais. 

As compras nos estabelecimentos comerciais assumiram a segunda posição em termos de quantidade, 
com 98.009 transações, no valor de 496,5 milhões de escudos (19,9% em quantidade e 9,1% em valor), 
seguidos dos pagamentos nos serviços de restauração, com 88.545 transações, no valor de 395,3 milhões 
de escudos (representaram 18,0% em quantidade e 7,3% em valor). 

Quanto aos valores transacionados pelas agências de viagens, corresponderam a 9,3 % em quantidade 
e a 16,4% em valor, assumindo a segunda posição em termos de valores transacionados (45.940 opera-
ções, no valor de 892,0 milhões de escudos). Os restantes setores contribuíram com 104.090 pagamentos, 
no valor de 972,8 milhões de escudos. 

10 Designadamente, hotéis, serviços públicos, transporte, agências de viagens, rent-a-car, duty free, jogos e organização.
11 INE (2018), Estatística do Turismo – Movimentação de Hóspede 2018. As ilhas do Sal e Boavista representam 76,4% da 

procura turística nacional.
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Gráfico II.19- Pagamentos nos POS com cartões internacionais, por ramo de atividade
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A conveniência, segurança e inovação das funcionalidades ligadas aos cartões de pagamentos, conju-
gados com a globalização dos mercados, são os fatores centrais para o sucesso da utilização dos cartões 
internacionais, e Cabo Verde tem seguido a mesma tendência.

Em 2018 foram realizadas por não residentes no país 941.519 operações dentro da rede vinti4, no va-
lor de 11.058,2 milhões de escudos, representando um crescimento de 22,1% em quantidade e de 21,6% 
em valor, em relação ao ano de 2017. 

Por outro lado, as transações efetuadas no estrangeiro, por residentes no país, totalizaram 359.796 
operações, no valor de 2.492,4 milhões de escudos, representando um crescimento de 65,1% em quanti-
dade e de 44,5% em valor, em relação ao ano de 2017.

Comparando as duas realidades (Gráfico II.20), torna-se evidente que as transações de não residentes 
no país continuam, em quantidade (72,9%) e em valor (81,6%), superiores às efetuadas pelos residentes, 
no exterior (27,1% em quantidade e 18,4% em valor), dados que poderão ser fundamentados pelo fato 
de Cabo Verde ser um país potencialmente turístico, pelos custos associados às transações com cartões 
internacionais e pelo hábito de utilização de cartões pelos cabo-verdianos nas deslocações para fora do 
país ser ainda pouco expressivo.

Gráfico II.20- Utilização de cartão internacional por residentes, no exterior, e não residentes, no país
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Os dados do Quadro II.6 refletem a utilização pelos residentes, de cartões de marca internacional, 
em operações no exterior e dentro do país. Foram realizadas 359.796 transações no exterior, no valor 
de 2.492,4 milhões de escudos e 30.683 transações no país, no valor de 255,4 milhões de escudos. Em 
comparação com o ano de 2017, houve um crescimento, em quantidade (65,1%) e em valor (44,5%), nas 
transações de residentes no exterior, ao passo que as transações de residentes no país sofreram um de-
créscimo de 11,1% e de 18,0%, em quantidade e em valor, respetivamente.

 Em termos de valor médio, cada operação executada pelos nacionais rondou os 8.325 escudos no país 
e 6.927 escudos no exterior. Desagregando as transações por tipo de operação, contata-se que o valor 
médio dos levantamentos efetuados por residentes no exterior (13.398 escudos) foi superior aos efetua-
dos por não residentes no país (12.461 escudos). Por sua vez, o valor médio dos pagamentos realizados 
no país por não residentes (11.110 escudos) foi superior ao realizado por residentes, quando no exterior 
(5.271 escudos).

Quadro II.6– Operações efetuadas por nacionais com cartão internacional no país e no exterior
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Visa Mastercard
Quantidade Valor Quantidade Valor

385.468 2.667,8 5.011 80,1
No País 30.678 255,4 5 0,1
No Exterior 354.790 2.412,4 5.006 80,0

Peso (%)
No País 99,98% 99,98% 0,02% 0,02%
No Exterior 98,6% 96,8% 1,4% 3,2%
Fonte: SISP

Quanto à utilização de cartões de marca internacional por residentes e por tipo de transação (Gráfico II.21) 
constata-se, à semelhança dos anos anteriores, a superioridade dos levantamentos efetuados por nacionais no 
exterior em relação aos realizados pelos mesmos no país, quer em quantidade quer em valor. Os levantamen-
tos no exterior por nacionais, totalizaram 80.452 operações, no valor de 1.077,9 milhões de escudos, enquanto 
que, no país, os nacionais realizaram 27.160 levantamentos, no valor de 220,2 milhões de escudos. 

Gráfico II.21- Levantamentos com cartão internacional por residentes, no país e no exterior
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No que toca aos pagamentos, no ano em apreço, os residentes efetuaram, com cartões de marca inter-
nacional, 264.618 pagamentos no valor de 1.411,5 milhões de escudos (Gráfico II.22). Deste total, os pa-
gamentos realizados no exterior permaneceram numa ordem de grandeza manifestamente superior, quer 
em número (98,7%), quer em valor (97,5%), face aos pagamentos efetuados por residentes no país. Em 
termos de representatividade, os pagamentos transacionados no país responderam com um peso residual 
de 1,3% e de 2,5% em quantidade e em valor, respetivamente, correspondentes a 3.523 pagamentos, no 
valor de 35,2 milhões de escudos. 

Gráfico II.22- Pagamentos com cartão internacional por residentes, no país e no exterior
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A análise do Gráfico II.23 demonstra que, a evolução das operações de levantamento nos ATM e de 
pagamentos nos POS com cartão internacional, no país, está diretamente relacionada com o comporta-
mento do fluxo turístico no país. Em 2018, registaram-se mais 2.021,4 milhões de escudos nas transações 
realizadas com cartão internacional. Este aumento de 22,4% face ao ano anterior, poderá refletir o au-
mento da procura turística no país12.

Gráfico II.23- Operações efetuadas na rede vinti4 com cartões internacionais
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12 INE (2018), Estatística do Turismo – Movimentação de Hóspedes 2018.
No período de janeiro a dezembro de 2018, estiveram em Cabo Verde 765.696 turistas, o que corresponde a um aumento 
de 6,8% face ao ano 2017.
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No que toca às operações de pagamentos nos POS e de levantamentos nos ATM com cartão inter-
nacional mensalmente, verifica-se alguma variação ao longo do ano, com maior destaque para os meses 
de novembro, dezembro e janeiro, período em que se regista grande afluência de turistas. Por sua vez, 
dezembro sobressai como o mês de maiores quantidades (111.578 operações) e valores (1.295,1 milhões 
de escudos) processados nos POS e nos ATM. 

O alargamento do número de POS e de ATM com aceitação de cartões internacionais no país, con-
tribui para a crescente utilização dos mesmos, principalmente pelos turistas que visitam Cabo Verde. A 
análise das transações efetuadas com cartões internacionais permite identificar padrões de utilização em 
função do país de origem dos fluxos comerciais e turísticos.

Em 2018, as transações efetuadas com cartões provenientes da Europa destacam-se no total transacio-
nado em Cabo Verde com os cartões das marcas Visa e Mastercard (Gráfico II.22). Esta distribuição con-
flui com os dados nacionais publicados, os quais evidenciam que 71,4% dos turistas que visitaram o país13  
procediam do Reino Unido, Alemanha, Países Baixos, Portugal, França, Itália, Espanha, Suíça e Áustria. 

Ainda na perspetiva de desagregação das transações com cartões internacionais por país emissor 
(Gráfico II.24), constata-se que os cartões emitidos pelo Reino Unido (16,4%) apresentaram valores su-
periores transacionados na rede, indo assim ao encontro dos dados nacionais do turismo, que também o 
citam como o principal mercado emissor de turistas para Cabo Verde, em 2018. A França destaca-se com 
13,5% dos valores transacionados, seguida da Holanda (11,4%), dos Estados Unidos da América (8,7%) 
e de Portugal (8,2%).

Gráfico II.24–Operações efetuadas com cartão internacional, por país emissor
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A utilização dos cartões internacionais por país emissor e por tipo de operação (Gráfico II.25), revela 
que os franceses e os holandeses efetuaram mais levantamentos do que pagamentos, contrariamente aos 
ingleses que responderam por mais pagamentos do que levantamentos. 

Da mesma forma, no total transacionado, a França e a Holanda destacaram-se com um peso de 16,1% 
e de 14,9% no total de levantamentos em ATM e o Reino Unido destacara-se com um peso de 23,4% nos 
pagamentos nos POS.

13 INE (2018), Estatística do Turismo – Movimentação de Hóspedes 2018
Dos países emissores de turistas em 2018, o Reino Unido representou 22,7%, a França 10,1% e os Países Baixos 10,0%
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Em termos de valor médio, cada operação de levantamento efetuada com cartões internacionais ron-
dou os 12.707 escudos e cada operação de pagamento rondou os 11.041 escudos.

Gráfico II.25– Levantamentos e Pagamentos com cartão internacional, por país emissor
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Relativamente à utilização dos cartões internacionais, por ilha, (Gráfico II.26) constata-se que existe 
uma estreita relação entre os montantes transacionados e as taxas de acolhimento nas ilhas onde, tipi-
camente, o setor do turismo assume maior preponderância - Sal, Boavista, Santiago e São Vicente14. Os 
dados de transações com cartões internacionais, por ilha, deixam patente a predominância da ilha do Sal, 
tanto na quantidade como no valor transacionado (50,3%), seguida de Santiago (19,0% em quantidade e 
20,1% em valor), de Boavista (13,7% em quantidade e 11,0% em valor), de São Vicente (11,5% em quan-
tidade e 12,0% em valor), e das demais ilhas que globalmente responderam por 5,5% em quantidade e 
6,6% em valor, do total realizado. 

Gráfico II.26 - Utilização de cartões internacionais por ilha
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14 INE (2018), Estatística do Turismo – Movimentação de Hóspedes 2018
Taxas de acolhimento de turistas: Sal (49,5%), Boavista (26,9%), Santiago (11,2%) e São Vicente (6,1%).
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As operações “cash-advance15” são uma funcionalidade dos cartões internacionais, que permite ao 
titular do cartão, desde que disponha da função, efetuar levantamentos de numerário nos balcões das 
instituições de crédito. Não obstante esta funcionalidade do cartão internacional, constata-se que as ope-
rações com recurso ao “cash-advance”, têm registado uma diminuição nos últimos anos. Assim, em 2018, 
foram efetuadas 1.794 operações no valor de 82,8 milhões de escudos (menos 68,9 milhões de escudos 
face à 2017), fato que poderá ser justificado pelos encargos associados a esse tipo de operação e pela mo-
dernização das infraestruturas de pagamento no país, permitindo a aceitação de cartões internacionais 
nos POS e nos ATM, sem recorrer aos acordos de cash-advance.

Gráfico II.27- Operações “Cash-advance” e cartões internacionais
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Fonte: Instituições de Crédito e SISP

É notório o papel preponderante dos cartões de pagamento na economia nacional. A comparação do 
peso do valor total transacionado com cartão nacional em relação ao PIB16 do país ilustra esta realidade. 
Em 2018, foram transacionados com cartões de pagamento (nacionais e internacionais), o equivalente a 
50,8% do PIB a preços correntes, o que representa um aumento de 3,5% face ao ano anterior. 

O Gráfico II.28 demonstra a evolução crescente das transações com cartão em função do PIB, nos 
últimos 5 anos.

15 Aceitação de cartões internacionais por via de acordos celebrados entre instituições de crédito e operadores nacionais com 
entidades estrangeiras. Os cartões internacionais, quando assumem a função típica de “cash-advance”, estão sujeitos ao pa-
gamento de uma comissão para suportar os encargos com a ligação à rede a que pertence o cartão internacional.

16 Dados do Banco de Cabo Verde – Departamento de Estatísticas e Estudos Económicos
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Gráfico II.28– Evolução do valor transacionado com cartões/PIB
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O valor das operações globais processadas na rede vinti4 pode ser considerado um indicador da evo-
lução, sobretudo, do consumo privado em Cabo Verde, bem como do PIB. Entre 2014 e 2018, as taxas de 
variação do valor das operações processadas na rede vinti4 apresentaram coeficientes de correlação com 
as taxas de variação do PIB a preços correntes de 42,0% e com as taxas de variação do consumo privado 
das famílias de 27,5% (Gráfico II.29).

Gráfico II.29– Evolução das taxas de crescimento no número de terminais ATM e POS, 
Valor transacionado com cartões, PIB e Consumo Privado
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O crescimento do comércio eletrónico, a nível mundial e em Cabo Verde, está associado ao aumen-
to da penetração da internet, possibilitando aos consumidores o pagamento das suas compras em lojas 
virtuais à escala mundial. Segundo dados da ANAC17, 56,3% da população cabo-verdiana, com idade 
compreendida entre os 10 e os 74 anos, utiliza a internet. 

A utilização da internet reflete diretamente o crescimento das compras online em Cabo Verde que, 
em 2018, registou um acréscimo de 69,6% em quantidade e de 40,8% em valor, face ao ano de 2017. Em 
termos absolutos, em 2018, as compras online totalizaram 51.139 operações no valor de 313,7 milhões 
de escudos (Gráfico II.30). Apesar da evolução crescente desta funcionalidade, as compras online man-
17 ANAC (2017) – Estatísticas das Famílias e Condições de Vida, Inquérito Multi-Objetivo Contínuo.
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tiveram um peso residual no total de compras com cartão. Em 2018, as compras efetuadas via internet 
representaram 0,3% em quantidade e 0,7% em valor, do total de compras com cartão.

No final de 2018, estavam registadas na SISP 140 entidades de vendas online nos diversos setores de 
atividade, mas apenas 25 efetuaram operações ao longo do ano.

Gráfico II.30- Evolução mensal das compras na internet
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Fonte: SISP

Em relação ao pagamento das compras online (Gráfico II.31), manteve-se a tendência do ano de 2017, 
onde o cartão nacional evidencia-se como o instrumento de pagamento mais utilizado, com 64,6% do valor 
total das compras. Durante o ano de 2018, foram efetuadas 44.236 compras online em Cabo Verde com 
cartão vinti4, no valor total de 202,5 milhões de escudos e destinou-se sobretudo ao pagamento de hotéis/
viagens e impostos ao Estado. Os pagamentos com cartão internacional concentraram-se igualmente no 
setor do turismo (hotéis e viagens), totalizando 6.903 operações no valor de 111,2 milhões de escudos.

Gráfico II.31- Compras na internet pagas por tipo de cartão
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A desagregação das compras online por sector de atividade (Gráfico II.32) permite constatar, à se-
melhança do ano anterior, a preferência pelo pagamento de estadias em hotéis e aquisição de bilhetes 
de avião, cujo valor médio por operação situou-se em 15.439 escudos. Os pagamentos de impostos ao 
Estado foram a segunda categoria onde as compras online mais se verificaram, com um valor médio por 
operação de 3.809 escudos, seguidos dos pagamentos de telecomunicações, com um valor médio de 518 
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escudos, das compras de bens e serviços, com um valor médio de 3.043 escudos e, por último, do paga-
mento de seguros, com um valor médio de 5.335 escudos.

Gráfico II.32- Compras pagas por sector de atividade
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A análise comparativa das vendas online e das vendas efetuadas em lojas físicas, demonstra a prefe-
rência clara dos cabo-verdianos pelas compras presenciais (99,7% do valor pago). Entretanto, em termos 
de crescimento, verifica-se que as compras online apresentaram taxas de variação homóloga sistematica-
mente superiores às das compras presenciais (Gráfico II.33). Destaca-se o mês de abril, onde as compras 
online cresceram 214,3% em quantidade, face ao ano de 2017.

Gráfico II.33- Compras pagas nos POS e na internet
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Fonte: SISP

Cabo Verde tem registado alguma evolução a nível do comércio eletrônico, existindo ainda um gran-
de potencial de crescimento. O novo ordenamento jurídico do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano, 
que acompanha as tendências internacionais de modernização dos pagamentos, abre novas perspetivas 
e dinâmicas também no segmento de compras online, nomeadamente para a entrada de novos players de 
sistemas de pagamentos, com ofertas de serviços e tecnologias inovadoras também para este segmento.
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Consequência direta das inovações tecnológicas, 
nos últimos 50 anos, os sistemas e meios de pagamen-
to sofreram uma profunda transformação. O desen-
volvimento dos microprocessadores e semiconduto-
res (transição de registos físicos para dados digitais), 
os progressos obtidos nos terminais eletrónicos e 
computadores e, principalmente, a generalização do 
uso da internet atualmente permitem a realização de 
diversas operações de pagamentos de forma rápida, 
cómoda e segura.  

Nesta linha de constante transformação dos servi-
ços financeiros, ainda há pouco tempo, graças à pro-
liferação dos dispositivos inteligentes (smart devices), 
fomos confrontados com mais uma inovação finan-
ceira de elevado valor acrescentado, os pagamentos 
móveis e agora já se vê emergir uma nova mudança, 
a ser proporcionada por diversas tecnologias conver-
gentes (ex.: biometria, machine learning, computação 
quântica e computação cognitiva), com previsão de 
ter potencial para transformar radicalmente a forma 
como os mercados financeiros e a banca funcionam. 
Referimo-nos à tecnologia de livro-razão distribuída 
(distributed ledger technology - DLT).  

A DLT é uma base de dados onde são registadas 
determinadas transações que, em oposição aos sis-

temas centralizados, não é armazenada numa loca-
lização central mas sim repartida por uma rede de 
computadores, com a enorme vantagem de todos os 
elementos que constituem a rede poderem analisar 
simultaneamente a informação partilhada e adicionar 
dados, se autorizados. Atualmente, a blockchain (ca-
deia de blocos) é o tipo de DLT mais comum que se 
tem em teste, em virtude das suas diversas vantagens 
intrínsecas e aplicabilidade. A figura seguinte ilustra 
sinteticamente uma rede blockchain18. 

A blockchain consiste num sistema distribuído de 
base de dados em log (registo de eventos relevantes 
num sistema computacional)19 partilhada e descen-
tralizada por todos os intervenientes em uma rede de 
nós peer-to-peer (P2P), onde cada um é responsável 
por armazenar e manter a base de dados.

Nos pagamentos realizados em dinheiro, o clearing 
(compensação) e o settlement (liquidação) ocorrem 
geralmente de forma simultânea e instantânea. 
Contudo, tal situação deixa de ser prática quando se 
está perante grandes pagamentos ou quando o credor 
e o devedor estão em locais diferentes, ou então 

18 Adaptada a partir de https://www.pwc.co.uk/financial-services/
fintech/assets/blockchain-an-intro.pdf

19 https://pt.wikipedia.org/wiki/Log de dados

Caixa 2 – A Tecnologia blockchain e o futuro dos sistemas de pagamentos
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quando o pagamento está dependente da verificação 
de alguma condição, podendo ser, portanto, diferido 
no tempo. Nestas situações, os agentes económicos 
valem-se de meios de pagamento alternativos, 
tais como, cartões de crédito/débito, cheques, 
transferências bancárias eletrónicas e pagamentos 
móveis, o que obriga a intermediação da operação 
pelos sistemas de pagamentos. 

Ao contrário dos sistemas de pagamentos con-
vencionais, os assentes na tecnologia blockchain des-
cartam o requisito da presença simultânea das partes 
envolvidas numa operação para que o clearing possa 
ser instantâneo. A segurança das operações, a descen-
tralização de armazenamento, a integridade de dados 
e a imutabilidade de transações permitem a realiza-
ção de todo o tipo de pagamentos, ocorrendo o seu 
clearing e o seu respetivo settlement simultâneo e ins-
tantaneamente, independentemente das circunstân-
cias de realização do pagamento. Assim, os sistemas 
de pagamentos passam a ser globais e escaláveis e o 
risco contraparte inerente aos pagamentos realizados 
nos sistemas tradicionais é simplesmente eliminado. 

Ainda que alguns analistas defendam que a blo-
ckchain torne dispensáveis os intermediários e as 
infraestruturas de pagamento centralizadas e que os 
pagamentos sejam realizados em rede, sem terem que 
passar por um banco, a presença indispensável de 
uma autoridade para garantir a estabilidade sistémica 
e a segurança, bem como para promover a eficiência 
e o bom uso dos meios de pagamento, refuta, pelo 
menos em parte, tal asserção.20 Por enquanto, o que 
parece mais evidente é que são inúmeras as vanta-
gens associadas às aplicações da blockchain no pro-
cessamento de pagamentos (ex.: redução dos riscos, 
ganhos de eficiência, economia de tempo, desenvol-
vimento de novos mercados de micropagamentos e 
maior confiança). 
20 Vide https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/

html/distributed ledger technology.pt.html

Uma investigação21 conjunta do Banco Central 
Europeu (BCE) e Banco do Japão (BOJ) produziu 
uma série de resultados otimistas quanto à capacida-
de de aplicação da DLT nos sistemas de pagamentos 
no futuro, contudo esses bancos sugerem que, dada 
a imaturidade relativa da tecnologia, por enquanto a 
DLT não é uma solução para aplicações em grande 
escala, tais como TARGET2 e BOJ NET.22 Por outro 
lado, empresas de pagamentos globais (ex.: Visa, Mas-
terCard, American Express, SWIFT e MoneyGram) e 
grandes bancos estão a desenvolver soluções de paga-
mento que incorporam a DLT, seja através de desen-
volvimento próprio ou associadas às fintechs23, como 
por exemplo a Ripple.24

Perante os desafios e oportunidades que estes no-
vos tipos e serviços de pagamento acarretam, o BCV, 
posicionando-se sempre na vanguarda do setor fi-
nanceiro, principalmente em matéria de regulação e 
superintendência dos sistemas de pagamentos, apro-
vou em 2018 um quadro legal moderno, facilitador 
do acesso ao exercício da atividade de prestação de 
serviços de pagamento e de emissão de moeda ele-
trónica a novas entidades e garante da sua aceitação 
entre todos os intervenientes, assim como da sua uni-
versalidade social. 

21 https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2017/
rel170906a.htm/ 

22 Sistemas de liquidação por bruto em tempo real (RTGS) deti-
dos e operados pelo BCE e BOJ, respetivamente.  

23 O Financial Stability Board (FSB) define fintech como sendo 
uma “inovação tecnológica nos serviços financeiros que pode 
resultar em novos modelos de negócio, aplicações, processos 
ou produtos com um efeito relevante na prestação de serviços 
financeiros”. Para mais detalhes, vide: http://www.fsb.org/
what-we-do/policy-development/additional-policy-areas/
monitoring-of-fintech/

24 https://www.prnewswire.com/news-releases/ripple-and-money-
gram-partner-to-modernize-payments-300581372.html
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2.2 – Regulamentação e Controlo

A tecnologia financeira tem vindo a acelerar os processos de desenvolvimento dos sistemas de pa-
gamentos por todo o mundo na última década, e Cabo Verde também se tem vindo a enquadrar nas 
tendências de modernização e associação dos pagamentos às tecnologias, o que incita a criação de mais 
oportunidades de negócio e ofertas alternativas para o consumidor dos serviços de pagamento. 

O contexto de mais oportunidades e mais ofertas de pagamentos tem impulsionado alterações na atual 
dinâmica do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano, nomeadamente com a possibilidade de entrada de 
novos players e criação de novos serviços no mercado cabo-verdiano. O Banco de Cabo Verde, acompa-
nhando esta evolução e perspetivando as novas dinâmicas do mercado, promoveu ao longo dos últimos 
anos a atualização da legislação sobre o Sistema de Pagamentos, com o propósito da sua adequação face 
às novas tendências e exigências do mercado, acautelando ao mesmo tempo, os objetivos de estabilidade 
financeira, que incluem em si a confiança que os utilizadores depositam no Sistema.

Foi assim que, a 28 de novembro de 2018, foi publicado o pacote legislativo do Sistema de Pagamentos 
Cabo-verdiano, constituído pelo Decreto-legislativo n.º 7/2018, que estabelece o regime jurídico aplicável à 
regulação, à gestão e ao funcionamento do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano; o Decreto-legislativo n.º 
8/2018, que estabelece o regime jurídico que regula a prestação de serviços de pagamento e a emissão, distri-
buição e reembolso de moeda eletrónica em Cabo Verde pelas entidades legalmente autorizadas; e o Decreto-
-legislativo n.º 9/2018, que estabelece o regime jurídico que regula o acesso à atividade por parte das institui-
ções de pagamento e das instituições de moeda eletrónica. A publicação desta legislação abre uma nova era na 
regulamentação do Sistema por parte do Banco de Cabo Verde, e que será desenvolvida nos próximos tempos. 

Paralelamente à regulamentação, no ano de 2018, o Banco de Cabo Verde, enquanto autoridade su-
perintendente do Sistema, continuou a desenvolver a função de superintendência, nomeadamente no 
controlo dos Sistemas de Compensação e Liquidação, e em termos de realização de avaliação de infraes-
truturas de mercado financeiro, sempre guiado pelas linhas orientadoras da Política de Superintendência 
e por normas e padrões internacionais.

Ao nível do Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação (SGDL), mantendo-se fiel à abordagem e 
visão dinâmica da sua gestão, em 2018, continuaram os desenvolvimentos aplicacionais que culminaram 
com a migração do sistema para uma nova release que trouxe melhorias em termos de desempenho e de 
aspetos ligados à segurança. Os desenvolvimentos trouxeram igualmente outros tipos de automatismos 
na liquidação, como os casos das operações de juros resultantes de incumprimentos de Disponibilidades 
Mínimas de Caixa por parte dos participantes abrangidos e das liquidações diretas no SGDL das respon-
sabilidades do BCV perante o Estado.

Ainda, na promoção da eficiência e segurança no Sistema de Pagamentos, em 2018, o Banco de Cabo 
Verde continuou a acompanhar os instrumentos de pagamento utilizados em Cabo Verde, na gestão da 
Central de Incidentes de Cheques (CIC), na gestão de contas de depósito e liquidação abertas no Banco 
de Cabo Verde por parte de instituições autorizadas, na apreciação de condições gerais de utilização 
de cartões e serviços de pagamentos propostos pelas instituições. Neste âmbito, foram ainda realizadas 
inspeções a duas instituições de crédito para aferição sobre os níveis de cumprimento de legislação e 
regulamentação em matéria de restrição ao uso de cheques, disponibilização de fundos a beneficiários 
e abertura de conta de depósitos à ordem para disponibilização do instrumento de pagamento cheque.

No ano de 2018, o Banco de Cabo Verde prosseguiu com o cumprimento das suas atribuições em ma-
téria de regulação, fiscalização, controlo e promoção do bom funcionamento do Sistema de Pagamentos 
Cabo-verdiano, promovendo um ambiente orientado para atuações seguras, transparentes e eficientes, 
tendo em conta o fomento da confiança e fiabilidade, por parte dos participantes de sistemas e utilizado-
res dos serviços, e contribuindo desta forma para a estabilidade do sistema financeiro.
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O Banco de Cabo Verde no exercício das atividades de Su-
perintendência e no quadro da sua missão consagrada no 
artigo 19º da sua Lei Orgânica que estipula que lhe compe-
te “assegurar diretamente ou regular, fiscalizar e promover 
o bom funcionamento dos sistemas de compensação e de 
pagamentos” é a entidade responsável pela centralização 
da informação relativa ao uso indevido do cheque que as 
instituições de crédito estão obrigadas a comunicar.
Quando uma entidade (singular ou coletiva) é objeto de 
uma rescisão de convenção de cheque, o Banco de Cabo 
Verde deve inclui-la na Listagem de Utilizadores de Che-
ques que oferecem risco (LUR), informando a todas as Ins-
tituições de Crédito dessa inclusão, com a respetiva data de 
entrada na referida lista. A comunicação da identificação 
das entidades, consideradas utilizadoras de cheques que 
oferecem risco, visa informar as Instituições de Crédito que 
devem rescindir-lhes a convenção de cheque e que não lhes 
podem fornecer mais módulos de cheque.
Em 31 de dezembro de 2018 a Central de Incidentes de 
Cheques incluía o cadastro de 2.913 utilizadores, dos 
quais 2.215 (76%) eram pessoas singulares e 698 (24%) 
pessoas coletivas. Houve um crescimento de 5% (mais 
146 utilizadores) comparativamente ao ano de 2017.
As Instituições de Crédito têm vindo a revelar cada vez 
maior rigor no que toca ao cumprimento dos termos pre-
vistos na lei, onde se incluem os prazos para o envio de 
comunicações ao Banco de Cabo Verde referentes a resci-
são de convenção de cheque com as entidades.

Em 2018, foram incluídas 164 entidades na Listagem de 
Utilizadores de Cheques que oferecem Risco. 
Por outro lado, foram removidos os nomes de 155 en-
tidades da LUR, sendo 112 por limite de prazo (findo o 
prazo legalmente previsto de dois anos) e 43 por pedidos 
de remoção apresentados por instituições de crédito, aos 
quais o Banco de Cabo Verde apreciou e diferiu (menos 
95 do que em 2017).
Em 2018, o Banco de Cabo Verde realizou duas ações de 
inspeção à duas Instituições de Crédito, para averiguar e 
avaliar o cumprimento das normas estipuladas, nomea-
damente o Decreto- Legislativo nº 12/2010 que define as 
normas sobre a restrição ao uso do cheque, o Decreto-Lei 
nº41/2009 que regulamenta os prazos de disponibiliza-
ção de fundos nas contas de depósitos à ordem e o Aviso 
nº3/2017 que define as regras sobre a abertura de contas 
de depósito nas Instituições de Crédito. 
No âmbito da gestão da Central de Incidentes de Che-
ques, o Banco de Cabo Verde faz atendimento ao público 
(presencial e telefónico) em cumprimento ao estipulado 
no artigo nº 6º, alínea nº 7 da Instrução Técnica do Banco 
de Cabo Verde emitida pela Circular Série A, nº 163, de 
2011.11.23, que diz que “Todas as entidades têm o direito 
de serem informadas sobre o que a seu respeito conste na 
Central de Incidentes de Cheques do Banco de Cabo Verde, 
podendo para o efeito, dirigir-se pessoalmente ou através 
de quem tenha poderes para as representar, por escrito ou 
presencialmente, ao Banco de Cabo Verde”.

Caixa 3 – Central de Incidentes de Cheques

Gráfico II.34 - Utilizadores registados na CIC Gráfico II.36 - Entidades Incluídas na LUR
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3. Compensação Interbancária e Liquidação Financeira

3.1 – Aspetos organizacionais e funcionais 

No desempenho de funções operacionais, atuando como operador e provedor de serviços de liqui-
dação em moeda do banco central, o Banco de Cabo Verde no quadro das suas atribuições estatutárias 
assegura, por um lado, a gestão e o funcionamento do Sistema Integrado de Compensação Interbancária 
e Liquidação (SICIL), do qual fazem parte os subsistemas de compensação de cheques, transferências e 
operações da rede vinti4 e, por outro lado, é gestor e operador do Sistema de Gestão de Depósitos e Li-
quidação (SGDL). 

Assim, o Banco de Cabo Verde assegura os fluxos de pagamentos entre as instituições participantes 
do Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação e do Sistema de Gestão de Depósitos 
e Liquidação realizados através de contas únicas de liquidação detidas pelos participantes no SGDL, com 
caráter irrevogável e incondicional. No SICIL a liquidação processa-se por compensação dos saldos mul-
tilaterais apurados, enquanto que no SGDL as operações são processadas uma a uma. De acordo com os 
princípios definidos, no primeiro caso, faz-se o processamento de uma grande quantidade de operações 
de baixo valor, que, consequentemente, possuem um risco sistémico limitado, e no segundo caso, as ope-
rações processadas são de grande montante, com o objetivo principal de minimizar os riscos associados 
aos sistemas de pagamentos de grande montante, promovendo-se por esta via o bom funcionamento do 
Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano. 

Enquanto gestor dos sistemas, o Banco de Cabo Verde mantém uma conduta de mitigação dos riscos 
que lhes estão associados, prestando especial atenção ao risco sistémico tendo em conta a possibilidade 
de ocorrer o efeito de contágio, pois que a falta de cumprimento de um participante poder levar a que 
outros participantes se vejam impossibilitados de cumprir com as suas responsabilidades, 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 2018, um crescimento com uma varia-
ção global de 30,8% em quantidade e um acréscimo inexpressivo em valor de 1,0%, face ao ano de 2017. 
Foram liquidadas 24.986.764 operações, no valor de 8.576.143,3 milhões de escudos, o que equivale a 
cerca de 47 vezes o valor do PIB, a preços correntes25, no ano em referência.

25 As projeções do BCV para o PIB, a preços correntes, de 2018, situaram-se nos 182.991 milhões de escudos.
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Quadro III.1 - Operações liquidadas no SGDL
 Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos 

2017 2018 Variação (%)
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Liquidação por compensação - SICIL  19.097.520   243.931,3    24.976.863    260.600,8   30,8 6,8
Cheques  311.966    71.825,6    305.972    71.073,3   -1,9 -1,0
Transferências interbancárias  599.323    28.413,9    672.415    140.329,6   12,2 9,3
Rede Vinti4  18.186.231    43.691,8    23.998.476    49.197,9   32,0 12,6

Liquidação por operação  8.985   8.249.952,2    9.901   8.315.542,5   10,2 0,8
Mercado Cambial  2.403    56.761,2    2.869    62.854,5   19,4 10,7
Mercado Monetário  1.483   8.120.270,4    1.801   8.165.183,4   21,4 0,6
Bolsa de Valores  1.181    26.065,6    1.275    29.441,6   8,0 13,0
Operações de depósito e levantamento  1.925    34.520,6    1.801    34.149,9   -6,4 -1,1
Outras operações  1.993    12.334,4    2.155    23.913,1   8,1 93,9

Total  19.106.505   8.493.883,5    24.986.764   8.576.143,3   30,8 1,0
Fonte: BCV

Analisando a evolução das liquidações no SGDL, é de referir que este sistema tem vindo, desde a sua 
entrada em funcionamento, a processar quantidades e valores crescentes de operações, com destaque 
para os aumentos significativos observados a partir de 2014. Contudo de 2017 para 2018 verificou-se um 
crescimento ínfimo em valor, sustentado sobretudo pela variação pouco notória observada nas liquida-
ções com origem no Mercado Monetário (0,6%). 

Em termos de quantidade, as operações liquidadas pela rede vinti4 continuaram a impulsionar a ten-
dência evolutiva do SGDL dos últimos anos. Verifica-se, entretanto, que em 2018 o crescimento da rede 
vinti4 foi menos acentuado (2018: 32%; 2017: 40,8%), refletindo-se diretamente no crescimento global da 
quantidade de liquidações efetuadas no SGDL (2018:30,8%; 2017:38,4%).

Gráfico III.1– Evolução das operações liquidadas no SGDL
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Fonte: BCV

Em termos globais, conforme ilustra o Gráfico III.2, prevalece a tendência internacional dos sistemas 
de retalho processarem elevadas quantidades de pagamentos, com os subsistemas integrantes do SICIL 
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a contribuírem com 99,9% da quantidade total das operações liquidadas, ao passo que os subsistemas 
de liquidação por operação respondem por um número insignificante (0,1%) das operações liquidadas.  

Quanto aos valores processados, os subsistemas de liquidação por operação sobressaem com 97,0% 
dos 8.576.143,3 milhões de escudos, superando, desta forma, os valores liquidados por compensação, 
que ficam pelos 3,0%, facto que comprova a importância sistémica do Sistema de Gestão de Depósitos e 
Liquidação.

Gráfico III.2- Movimento global das operações liquidadas no SGDL

99,9%

0,1%

Quantidade

SICIL - liquidação por compensação Liquidação por operação

3,0%

97,0%

Valor

SICIL - liquidação por compensação Liquidação por operação

Fonte: BCV

Na perspetiva da liquidação por operação, verifica-se um aumento de 10,2%, em quantidade (mais 
916 operações) e de 0,8%, em valor (mais 65.590,3 milhões de escudos), o que resulta em uma redução 
de 8,5% no valor médio liquidado, que passa de 918,2 milhões de escudos, em 2017, para 839,9 milhões 
de escudos, em 2018. 

Gráfico III.3-Distribuição do peso das liquidações por bruto no SGDL
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Na distribuição do peso das liquidações por bruto no SGDL, (Gráfico III.3), confirma-se a elevada con-
centração do risco de liquidez nas operações com origem no Mercado Monetário que, individualmente, 
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representam 98,2% (8.165.183,4 milhões de escudos) do valor total liquidado e 18,2% da quantidade total 
processada. O agregado das operações do mercado cambial e operações de depósito e levantamento de 
numerário, efetuadas pelas instituições de crédito, responde por 1,2% do valor liquidado por bruto, embora 
contribuam, em quantidade, com 29,0% (2.869 operações) e 18,2% (1.801 operações), respetivamente.

As operações com origem na Bolsa de Valores de Cabo Verde contribuem com um peso de 12,9% 
em quantidade e de 0,4% em valor, correspondente a 1.275 operações no valor de 29.441,6 milhões de 
escudos, sendo que 98,1% deste valor, num total de 28.882,1 milhões de escudos, refere-se a operações 
com Títulos da Dívida Pública. A rubrica outras operações, que engloba as transferências executadas 
diretamente no SGDL, contribui com 21,8% em quantidade e 0,3% em valor. 

Em linha com o crescimento verificado no movimento global da liquidação, observa-se (Quadro III.2), 
igualmente, um aumento da média diária de operações liquidadas no SGDL, em termos de quantidade 
(30,2%), não tendo o valor correspondente sofrido alterações significativas (-0,3%), face ao montante da 
média diária liquidada no ano transato. Esta passou de 53.536 operações, no valor de 34.193,1 milhões 
de escudos, em 2017, para 69.687 operações, no montante de 34.106,7 milhões de escudos, em 2018, com 
destaque para esse valor total processado, diariamente, dos quais 32.530,6 milhões de escudos advêm do 
Mercado Monetário.

Quadro III.2 - Médias diárias26 de operações liquidadas no SGDL

 Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2017 2018 Variação (%)
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Liquidação por compensação - SICIL  53.500    927,1    69.647    977,0    30,2       5,4      
Cheques  1.258    289,6    1.219    283,2   -3,1      -2,2      
Transferências interbancárias  2.417    517,8    2.679    559,1    10,9       8,0      
Rede Vinti4  49.825    119,7    65.749    134,8    32,0       12,6      

Liquidação por operação  36    33.265,9    39    33.129,7    8,9      -0,4      
Mercado Cambial  10    228,9    11    250,4    18,0       9,4      
Mercado Monetário  6    32.743,0    7    32.530,6    20,0      -0,6      
Bolsa de Valores  5    105,1    5    117,3    6,7       11,6      
Operações de depósito e levantamento  8    139,2    7    136,1   -7,6      -2,3      
Outros  8    49,7    9    95,3    6,8       91,6      

Total 53.536 34.193,1 69.687 34.106,7  30,2      -0,3
Fonte: BCV

Na vertente da liquidação por compensação (SICIL) foram liquidadas, em média, 69.647 operações 
por dia no valor de 977,0 milhões de escudos, correspondente a um aumento de 30,2% em quantidade e 
de 5,4% em valor, quando comparado com a média diária de operações verificada em 2017, o que resulta 
em mais 16.147 operações no valor de 49,9 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 12,2% e 32,0% e em valor de 9,3% e 12,6%, respetivamente. 

26 Os subsistemas de compensação de cheques e de transferências eletrónica de fundo a crédito, bem como os demais subsis-
temas que liquidam por bruto no SGDL, operaram 248 dias, em 2017 e 251 dias, em 2018. A rede vinti4 funcionou 365 dias 
em ambos os anos.
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Na perspetiva da contribuição individual dos três subsistemas que compõem o SICIL, verifica-se que 
em 2018, a rede vinti4 continuou a assumir uma posição de destaque, em quantidade, tendo liquidado 
no SGDL um total de 23.998.476 operações (96,1%). O subsistema de compensação de transferências 
interbancárias, também, se destacou em valor, tendo processado 140.329,6 milhões de escudos (53,8% 
do valor total). 

Gráfico III.4 - Médias Diárias de Operações liquidadas no SGDL
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Fonte: BCV

O Gráfico III.4 reflete o crescimento progressivo da média diária de operações liquidadas nos últimos 
cinco anos. Em 2014 a média diária situava-se em 27.718 operações no valor de 8.792,2 milhões de escudos, 
comparado com as 99.549 operações no montante de 34.167,9 milhões de escudos alcançados em 2018.

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

No decorrer do ano de 2018, os subsistemas integrantes do SICIL – Cheques e Documentos Afins, 
Transferências Interbancárias e Operações Processadas através da rede vinti4 – processaram, no agre-
gado, 24.976.863 operações, no valor de 260.600,8 milhões de escudos, representando um aumento de 
30,8%, em quantidade e de 6,8%, em valor, comparativamente ao ano de 2017. 

O subsistema de compensação de Cheques e Documentos Afins, em particular, registou ligeiras varia-
ções negativas de 1,9% em quantidade, e de 1,0% em valor, quando comparado com decréscimos regis-
tados no ano transato (2,3%, em quantidade e 4,2%, em valor). Os registos revelam que este subsistema 
tem perdido terreno nos últimos seis anos.

Por outro lado, os subsistemas que processam transações baseadas em instrumentos de pagamento 
eletrónicos - transferências interbancárias e operações processadas através da rede vinti4 - continuaram a 
evoluir, positivamente, nos últimos cinco anos (2014-2018), com variações de 48,4% e 50,3% e de 166,3% 
e de 81,7%, em quantidade e em valor, respetivamente. Constata-se, assim, que o subsistema das opera-
ções processadas através da rede vinti4 registou um crescimento de 32,0% em quantidade, e de 12,6% em 
valor, enquanto o Subsistema da compensação de Transferências Eletrónica de Fundos a crédito cresceu 
12,2% em quantidade, e 9,3% em valor, quando comparado com 2017.
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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 quase impercetível no valor médio por operação realizada no SICIL, em 
2018, (Gráfico III.5), face ao período homólogo, correspondente a um decréscimo de 0,0039 milhões 
de escudos, que resulta, essencialmente, do crescimento observado a nível da quantidade de operações 
processadas. O valor médio do subsistema das operações da rede vinti4, permaneceu nos 0,002 milhões 
de escudos (registo dos últimos dois anos). Também os valores médios dos subsistemas de Cheques e de 
Transferências mantiveram-se em 0,2 milhões de escudos (registo dos últimos anos).

Quanto ao peso individual dos subsistemas de compensação 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 de 96,1%, isto é, 0,9 pontos percentuais acima do peso registado em 2017 (95,2%). Em termos de 
montantes processados, os subsistemas de Cheques e de Transferências Interbancárias representaram no 
agregado 81,1% dos valores processados em 2018. Entretanto, salienta-se que, enquanto que o peso em 
valor do subsistema de Cheques diminuiu (2018:27,3%; 2017:29,4%), nas Transferências Interbancárias 
aumentou (2018: 53,8%; 2017: 52,6%).

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

O subsistema de Cheques e Documentos Afins compensou 305.972 documentos, no valor total de 
71.073,3 milhões de escudos, no ano em análise, representando um ligeiro decréscimo de 1,9% em quan-
tidade, e de 1,0% em valor, face ao ano anterior (Quadro III.3). Com efeito, confirma-se a tendência do 
último biénio (2017-2018) de diminuição gradual da utilização do instrumento de pagamento em supor-
te papel.

No mesmo sentido, este subsistema registou, ainda, 3.683 documentos devolvidos, no valor de 1.175,5 
milhões de escudos, representando um expressivo decréscimo de 26,8%, em valor, face ao período ho-
mólogo. Relativamente à quantidade, os dados evidenciam que os cheques devolvidos à compensação 
aumentaram 3,4%, quando no ano anterior tinham registado um aumento de 11,4%. 

Quadro III.3 - Cheques e devoluções apresentados à compensação 
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2017 2018 Variação %
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Cheques 308.403 70.220,1 302.289 69.897,8 -2,0 -0,5
Devoluções 3.563 1.605,5 3.683 1.175,5 3,4 -26,8
Total 311.966 71.825,6 305.972 71.073,3 -1,9 -1,0

Média diária 1.258 289,6 1.219 283,2 -3,1 -2,2
Fonte: SISP

Em termos da média diária, registaram-se ligeiras diminuições, tanto em quantidade (3,1%) como em 
valor (2,2%), face ao ano anterior. Por dia foram compensados, em média, 1.219 documentos no valor de 
283,2 milhões de escudos. 

Apesar da tendência decrescente verificada na compensação de cheques – tanto em quantidade, como 
em valor –, é de se notar, entretanto, que esta não tem causado impacto no valor médio processado, que 
se mantém nos 0,2 milhões de escudos por cheque, por mais de dez anos consecutivos.

Examinando os dados do Quadro III.4, verifica-se um equilíbrio entre os aumentos e as diminuições 
da quantidade de cheques apresentados, mensalmente, à compensação. O aumento mais significativo 
(9,2%) registou-se no mês de abril e a diminuição mais expressiva, em igual percentagem (9,2%), consta 
no mês de março, face ao comportamento mensal dos cheques em 2017. Do mesmo modo, verificou-se 
um equilíbrio absoluto das variações positivas e negativas dos montantes processados, com as taxas de 
crescimento a serem mais significativas em julho (21,0%), e as de decréscimo em fevereiro (19,2%), rela-
tivamente aos períodos homólogos do ano anterior.
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Quadro III.4 - Dados mensais sobre cheques apresentados à compensação 
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2017 2018 Variação %
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro  25.681    6.786,5    26.868    7.530,8   4,6 11,0

fevereiro  25.709    5.806,4    23.449    4.694,4   -8,8 -19,2
março  28.070    7.069,5    25.492    6.278,9   -9,2 -11,2
abril  23.233    6.263,2    25.376    6.099,5   9,2 -2,6
maio  26.457    5.913,1    26.550    6.104,7   0,4 3,2
junho  25.394    5.364,4    23.848    5.812,7   -6,1 8,4
julho  24.454    4.764,7    25.597    5.763,7   4,7 21,0
agosto  25.794    5.454,3    25.266    5.872,7   -2,0 7,7
setembro  24.017    5.293,8    22.236    4.757,1   -7,4 -10,1
outubro  26.236    5.617,6    26.258    5.522,7   0,1 -1,7
novembro  26.066    5.632,2    25.006    5.249,1   -4,1 -6,8
dezembro  27.292    6.254,3    26.343    6.211,6   -3,5 -0,7

Total  308.403   70.220,1    302.289   69.897,8   -2,0 -0,5
Média mensal 25.700   5.851,7   25.191   5.824,8   -2,0 -0,5

Fonte: SISP

A média mensal apresentou, por conseguinte, uma quebra de 25.700 cheques apresentados em 2017, 
no valor de 5.851,7 milhões de escudos, para 25.191 cheques apresentados em 2018, no valor de 5.824,8 
milhões de escudos. Verifica-se, contudo, que a maior quantidade processada, por mês, foi de 26.868 
cheques e, na ótica de valor, 7.530,8 milhões de escudos.

Observa-se pelo Gráfico III.7, que da quantidade total dos cheques apresentados à compensação, o 
peso dos cheques não truncados é de 50,3%, ao passo que os cheques truncados representam 49,7%. O 
cenário, em termos de valores, mantém-se, muito embora a representatividade dos cheques não trunca-
dos seja bastante superior (97,2%), comparativamente aos cheques truncados (2,8%), conservando-se, 
assim, a mesma tendência dos anos anteriores.

Gráfico III.7 - Peso dos cheques truncados e não truncados
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A média mensal dos cheques truncados, em 2018, fixou-se em 12.514 documentos processados, no 
valor de 163,0 milhões de escudos, resultante do total de 150.162 cheques truncados, no valor de 1.956,3 
milhões de escudos. Por seu turno, dos 152.127 cheques não truncados apresentados à compensação em 
2018, no valor total de 67.941,5 milhões de escudos, resulta uma média mensal de 12.677 cheques não 
truncados processados, num valor de 5.661,8 milhões de escudos.

Analisando o Quadro III.5, referente à média mensal dos cheques e das devoluções registadas em 
2018, conclui-se que foram processados e compensados menos 510 cheques, num valor inferior de 26,9 
milhões de escudos, quando comparado com a média mensal do período homólogo. Por sua vez, a quan-
tidade das devoluções compensadas, mensalmente, sofreu uma alteração positiva de 297, em 2017, para 
307, em 2018, correspondendo a um valor inferior de 98,0 milhões de escudos, relativamente ao ano 
transato. 

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

Cheques  Devoluções
Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro 26.868 7.530,8 285 94,7
fevereiro 23.449 4.694,4 241 72,4
março 25.492 6.278,9 275 81,4
abril 25.376 6.099,5 266 91,8
maio 26.550 6.104,7 284 81,2
junho 23.848 5.812,7 303 117,2
julho 25.597 5.763,7 328 87,0
agosto 25.266 5.872,7 344 121,3
setembro 22.236 4.757,1 263 66,9
outubro 26.258 5.522,7 309 133,5
novembro 25.006 5.249,1 447 124,1
dezembro 26.343 6.211,6 338 104,1

Total 302.289 69.897,8 3.683 1.175,5
Média mensal 25.191 5.824,8 307 98,0

Total 2017 308.403 70.220,1 3.563 1.605,5
Média Mensal 2017 25.700 5.851,7 297 133,8

Fonte: SISP

Nos dados mensais dos cheques apresentados à compensação em 2018, destaca-se a contribuição, em 
quantidade, do mês de janeiro, que registou o maior processamento, ao qual se seguiram os meses de 
maio e de dezembro, com processamentos totais de 26.550 e de 26.343 documentos, respetivamente. O 
maior valor também foi processado no mês de janeiro (7.530,8 milhões de escudos).

No que se refere às devoluções, o mês mais expressivo foi o mês de novembro, em que se registaram 
447 devoluções, no valor de 124,1 milhões de escudos, numa conjuntura de diminuição do valor das de-
voluções em 26,8%, face ao ano de 2017.
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Quadro III.6 - Cheques devolvidos, por motivo de devolução
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2017 2018
Motivos de devolução Quantidade  Valor Quantidade  Valor 
Por Instituição Sacada
 Não compensável   94    31,4    87    18,2   
 Falta de Requisito Principal  236    99,0    299    111,9   
 Falta ou insuficiência de provisão  1.386    387,9    1.489    412,5   
 Saque Irregular  633    633,4    605    197,7   
 Endosso Irregular  4    0,3    15    40,4   
 Cheque com fundo revogado – por justa causa   2    67,9    5    0,8   
 Cheque sem fundo revogado – por justa causa  3    0,3    3    0,4   
 Cheque com fundo revogado – apresentação fora do prazo  -      -      9    1,6   
 Cheque sem fundo revogado – apresentação fora do prazo  5    0,2    5    0,4   
 Conta Bloqueada  77    5,5    56    7,3   
 Conta Suspensa  4    0,4    -      -     
 Conta Encerrada  5    0,2    2    0,6   
 Mau Encaminhamento  124    67,5    153    41,0   
 Número de Conta Inexistente  5    0,3    8    3,0   
 Número de Cheque Inexistente  26    4,7    27    9,5   
 Erro nos Dados  91    36,1    143    58,2   
 Importância Incorrectamente Indicada  331    98,2    303    110,3   
 Falta de Entrega do Cheque  2    0,0    -      -     
 Registo duplicado  54    8,3    58    3,8   
 Falta de Carimbo/referência de apresentação/inexistência de endosso  -      -      6    0,8   
 Cheque viciado com fundo  2    0,0    3    0,0   
 Cheque viciado sem fundo  2    0,3    -      -     
 Devolução a pedido da instituição tomadora  35    10,9    34    9,4   
 Imagem não recebida ou ilegível  376    137,6    291    124,7   
 Incumprimento na compensação pela Instituição Tomadora   17    1,7    -      -     
Por Instituição Tomadora
 Motivo de devolução inválido  26    3,1    18    1,0   
 Mau Encaminhamento  4    6,0    2    1,6   
 Registo duplicado  2    0,1    1    0,0   
 Devolução fora do Prazo  17    4,0    61    20,4   
Total 3.563  1.605,5   3.683  1.175,5   
Fonte: SISP

Conforme ilustra o Quadro III.6, a maioria das devoluções de cheques, em 2018, resulta do motivo “Falta 
ou Insuficiência de Provisão”, com 1.489 documentos devolvidos, correspondente a um aumento de 7,4%, 
quando comparado com o ano de 2017, o que resulta na confirmação do peso expressivo que os cheques 
devolvidos por “Falta ou Insuficiência de Provisão” possuem no total das devoluções, 40,4% em 2018.

O “Saque Irregular” continua sendo o segundo maior motivo de devolução, representando 16,4% do 
total das devoluções registadas no ano em referência. A terceira maior causa manteve-se no motivo de de-



Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano / 2018                                        75

volução “Importância Incorretamente Indicada”, não obstante ter passado de um peso de 9,3%, em 2017, 
para 8,2% do total das devoluções registadas, em 2018, correspondendo a uma variação negativa de 11,4%.

Note-se ainda que, no cômputo geral, as instituições tomadoras vêm identificando inconformidades 
na indicação dos registos de dados pelas instituições sacadas, o que se traduz na devolução de cheques 
alegando, essencialmente, o motivo de devolução inválido, o mau encaminhamento, o registo duplicado 
e a devolução fora do prazo. Em 2018, este tipo de devoluções efetuadas pelas instituições tomadoras, e 
imputáveis às instituições sacadas, traduziu-se num peso global de 2,2% e de 2,0%, em quantidade e em 
valor, respetivamente, face ao total de cheques devolvidos, por motivo de devolução. 

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, pode-se constatar, atra-
vés do Gráfico III.8, que 50,9% da quantidade dos documentos compensados foram emitidos com valores 
compreendidos no intervalo até 30 mil escudos (50,3%, em 2017), sendo de referir que o peso do valor 
processado aumentou, de 2,9%, em 2017, para 3,0%, em 2018. Os cheques emitidos nos escalões acima 
de 10 milhões de escudos continuaram com um elevado peso em valor, 24,1% (24,2%, em 2017), embora 
representem quantidades bastante inexpressivas de documentos processados.
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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 67.297 378,8 245 1,6 22,3 0,5
10.001 20.000 50.283 751,3 290 4,3 16,6 1,1
20.001 30.000 36.362 963,0 186 4,8 12,0 1,4
30.001 50.000 39.499 1.680,0 580 23,0 13,1 2,4
50.001 100.000 41.596 3.685,3 643 47,6 13,8 5,3

100.001 500.000 48.070 11.173,8 1268 312,4 15,9 16,0
500.001 1.000.000 9.109 6.971,0 257 190,7 3,0 10,0

1.000.001 2.000.000 4.909 7.309,9 122 167,8 1,6 10,5
2.000.001 3.000.000 1.882 4.842,5 50 119,2 0,6 6,9
3.000.001 4.000.000 887 3.222,9 15 54,4 0,3 4,6
4.000.001 5.000.000 668 3.363,0 12 69,7 0,2 4,8
5.000.001 10.000.000 1.141 8.693,3 9 99,0 0,4 12,4

10.000.001 20.000.000 375 5.565,0 4 48,0 0,1 8,0
20.000.001 100.000.000 194 7.855,4 1 25,0 0,1 11,2

> 100.000.000 17 3.442,6 1 8,0 0,0 4,9
Total 302.289 69.897,8 3.683 1.175,5 100 100,0

Fonte: SISP

À semelhança dos últimos anos, registou-se uma concentração de valores, 11.173,8 milhões de escu-
dos, no escalão de 100.001 a 500.000 escudos, representando, 15,9% em quantidade, e 16,0% em valor 
(Gráfico III.8 e Quadro III.7). 

O maior crescimento registou-se no escalão de cheques acima dos 100 milhões de escudos, com va-
riação de 54,5% em quantidade, e de 50,0% em valor, face ao período homólogo. Por outro lado, o maior 
decréscimo ocorreu no escalão de 10.000.001 a 20.000.000 escudos, sendo, 14,2%, em quantidade e de 
11,5% em valor, face aos dados do ano de 2017.

No que respeita à distribuição de cheques devolvidos na compensação por escalão de valor, o escalão 
de 100.001 a 500.000 escudos permanece com o maior peso das devoluções, de 34,4%, em quantidade, 
correspondente a 1.268 documentos devolvidos, bem como com o peso de 26,6%, em valor, equivalente 
a 312,4 milhões de escudos. Para além disso, as 6 devoluções registadas no escalão compreendido entre 
10.000.001 e 100.000.000 escudos, no valor de 81,0 milhões escudos, equivalem a 6,9% do peso total dos 
documentos devolvidos. 

3.3.2 – Compensação de Transferências Eletrónica de Fundos a Crédito

O sistema de Transferências Eletrónica de Fundos a Crédito é o subsistema do SICIL que detém maior 
representatividade em termos de valor monetário das operações processadas na compensação. Em 2018, 
de acordo com os dados estatísticos, este subsistema conservou o referido estatuto, representando 53,8% 
do total de valores processados no SICIL. Em termos de quantidade, também mantém a posição, porém 
com menor peso, representando 2,7% da quantidade de operações processadas em 2018.

Com efeito, foram compensadas 672.415 transferências, no valor de 140.329,6 milhões de escudos, 
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correspondendo a um aumento de 12,2% em quantidade e de 9,3% em valor, em comparação com o ano 
de 2017. Do conjunto das operações processadas, foram devolvidas 540 transferências, no montante de 
78 milhões de escudos, indicando assim um decréscimo comparativamente a 2017 (646 transferências, 
no valor de 94,8 milhões de escudos). O peso das transferências devolvidas à compensação continua ir-
relevante no que diz respeito ao total das transferências compensadas (Quadro III.8).

Quadro III.8 – Transferências e devoluções apresentadas à compensação
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2017 2018 Variação %
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Transferências 598.677 128.319,1 671.875 140.251,6 12,2 9,3
Devoluções 646 94,8 540 78,0 -16,4 -17,8

Total 599.323 128.413,9 672.415 140.329,6 12,2 9,3
Peso¹ (em %) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Média diária de transferências 1.997 442,3 2.677 558,8 34,0 26,3
Valor médio 0,2 0,2 0,0

2016 558.842 118.123,9
Média diária 2016 2.229 471,3
Valor médio 2016 0,2

Variação % total 2016/2017 11,2 19,5
 Fonte: SISP
¹ Representatividade das devoluções sobre as transferências

Em média, foram compensadas e liquidadas, 2.677 transferências por dia, numa média de 558,8 mi-
lhões de escudos, isto é, mais 680 transferências/dia e mais 116,5 milhões de escudos, quando comparado 
com as médias diárias registadas em 2017. O valor médio processado permaneceu em 0,2 milhões de 
escudos, por cada operação realizada.

Conforme ilustra o Quadro III.9, relativo aos dados mensais das transferências processadas, em 2018 
há um aumento generalizado das quantidades e dos valores transacionados na maioria dos meses do ano, 
destacando-se, especialmente, os acréscimos registados no mês de julho, a saber, 29,8% em quantidade, e 
32,3% em valor, face ao valor apresentado no período homólogo.
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Quadro III.9 – Transferências mensais processadas através do sistema de compensação
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2017 2018 Variação %
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro 40.210 8.858,0 44.395 10.056,5 10,4 13,5
fevereiro 45.889 9.125,2 49.206 9.043,4 7,2 -0,9
março 51.597 11.809,7 55.757 10.986,4 8,1 -7,0
abril 46.255 8.667,4 52.686 10.217,2 13,9 17,9
maio 48.517 11.035,5 57.677 12.506,1 18,9 13,3
junho 48.455 10.039,6 51.619 10.518,1 6,5 4,8
julho 46.979 9.324,4 60.991 12.338,3 29,8 32,3
agosto 48.057 10.434,0 56.751 13.139,6 18,1 25,9
setembro 47.284 10.276,5 55.010 10.740,6 16,3 4,5
outubro 51.163 11.065,9 60.996 11.865,5 19,2 7,2
novembro 54.701 11.270,7 60.311 13.376,7 10,3 18,7
dezembro 69.570 16.412,2 66.476 15.463,4 -4,4 -5,8

Total 598.677 128.319,1 671.875 140.251,6 12,2 9,3
Média mensal 49.890 10.693,3 55.990 11.687,6 12,2 9,3

Fonte: SISP

Na distribuição das transferências apresentadas à compensação por participantes, em 2018, (Gráfico 
III.9), o agregado das Instituições de Crédito, seguindo a tendência dos últimos anos, volta a destacar-se 
como o mais representado em termos de quantidade, tendo registado um peso de 62%, traduzido em 
412.626 transferências processadas. Igualmente, em termos de valor, este conjunto confirmou o domínio 
dos anos anteriores, ao contribuir com 94.210 milhões de escudos, ou seja, 67% do montante global mo-
vimentado em 2018 através da compensação de transferências no SICIL. 

Gráfico III.9 - Transferências apresentadas à compensação por participantes
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Ainda, no que toca às contribuições dos participantes no subsistema de Transferências Eletrónicas 
de Fundos a Crédito, o Tesouro continua a confirmar a sua relevância, tendo, individualmente, apresen-
tado à compensação, em 2018, 250.929 transferências (37%), no valor de 44.461,5 milhões de escudos 
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(32%). O participante Banco de Cabo Verde processou 8.320 transferências, no valor de 1.580,1 milhões 
de escudos, onde manteve o valor médio por transferência em cerca de 0,2 milhões de escudos, registo 
verificado nos últimos três anos.

No exercício de 2018, em concordância com o Quadro III.10, foram compensadas, em média, 55.990 
transferências por mês, equivalentes 11.687,6 milhões de escudos, num acréscimo de 12,2% em quanti-
dade, e 9,3% em valor, comparativamente com o ano de 2017. Em sentido contrário esteve, entretanto, 
a dinâmica das devoluções mensais, tendo sido registadas, em média, 45 devoluções mensais (2017: 54 
devoluções), num valor de 6,5 milhões de escudos (2017: 7,9 milhões de escudos). 

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

Transferências Devoluções
Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro 44.395 10.056,5 80 11,3
fevereiro 49.206 9.043,4 33 1,6
março 55.757 10.986,4 37 4,5
abril 52.686 10.217,2 39 4,1
maio 57.677 12.506,1 49 2,8
junho 51.619 10.518,1 30 1,2
julho 60.991 12.338,3 80 5,9
agosto 56.751 13.139,6 42 5,1
setembro 55.010 10.740,6 38 3,3
outubro 60.996 11.865,5 38 1,7
novembro 60.311 13.376,7 29 1,3
dezembro 66.476 15.463,4 45 35,1
Total 671.875 140.251,6 540 78,0
Média mensal 55.990 11.687,6 45 6,5

Total 2017 598.677 128.319,1 646 94,8
Média mensal 2017 49.890 10.693,3 54,0 7,9

Fonte: SISP

Analisando a apresentação e devoluções das transferências, nos dois ciclos diários de compensação, 
(Gráfico III.10), continua-se a verificar a predominância, quer das transferências apresentadas (95,4% 
em quantidade e 94,7% em valor), quer das devoluções (94,1% em quantidade e 89,9% em valor), pro-
cessadas no fecho 1 (primeiro ciclo de compensação). O fecho 2, ciclo de compensação que se destina 
unicamente a transferências urgentes e devoluções, não registou alterações significantes, em relação ao 
período homólogo. 
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Gráfico III.10 - Transferências apresentadas e devolvidas à compensação por fecho
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Fonte: SISP

Na perspetiva do tipo de transferência apresentada (Quadro III.11), verifica-se que, em termos de 
quantidade, os “Honorários” e as “Outras transferências” predominam tanto no fecho 1 como no fecho 
2, representando, no agregado, 96% da quantidade de transferências apresentadas à compensação. Em 
termos de valor, as “Outras transferências”, impõe-se, com 114.902,2 milhões de escudos processados, 
que representam 82% do total de transferências apresentadas à compensação em 2018.

Contra as expetativas, as devoluções de transferências aconteceram, na sua maioria, no fecho 1 (94%), 
quando o regulamento reserva o fecho 2 para as devoluções. Nas devoluções destacam-se as “Outras 
transferências”, que representaram 82,1% (417 devoluções) da quantidade de transferências devolvidas 
no fecho 1 da compensação de transferências.      

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 317.928 17.900,7 71 4,1
Outras Transferências 298.169 108.906,6 417 64,3
Rendas/Aluguer 15.380 666,1 11 1,0
Outros 9.657 5.411 9 1

Total 1 641.134 132.884,2 508 70,1
Fecho 2
Honorários 21.624 1.280,0 0 0,0
Outras Transferências 8264 6.003,5 30 7,8
Reembolsos 645 69,7 0 0,0
Outros 208 14 2 0

Total 2 30.741 7.367,4 32 7,9
Total geral 671.875 140.251,6 540 78,0

Fonte: SISP
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Em 2018, os dados da classificação das transferências por código de serviço (Quadro III.12), demons-
tram que o recurso às “Ordens de Transferências com NIB” obteve variações positivas, tanto no fecho 1 
(9,2% de quantidade e de 8,1% valor), como no fecho 2 (59,4% de quantidade e 475,9% de valor). Neste 
ano em análise, não houve recurso ao código de serviço “Ordens de Transferência sem NIB”, mantendo-
-se assim, a tendência do ano anterior (2017).

Quadro III.12 – Transferências apresentadas à compensação por código de serviço
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Código de serviço
2017 2018 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor
Fecho 1
Ordens de transferência com NIB 587.126 122.981,4 641.134 132.884,2 9,2 8,1

Total 1 587.126 122.981,4 641.134 132.884,2 9,2 8,1
Fecho 2
Ordens de transferência com NIB 11.551 5.337,7 18.410 30.741,0 59,4 475,9

Total 2 11.551 5.337,7 18.410 30.741 59,4 475,9
Total Geral 598.677 128.319,1 659.544 163.625,2 10,2 27,5

Fonte: SISP

Dos 393 “Pedidos de Devolução” (fecho 1 e fecho 2) registados em 2018, no valor de 192,6 milhões de 
escudos, verifica-se que foram efetivamente devolvidas 275 transferências, no valor de 47,2 milhões de 
escudos, e que, 102 destes pedidos não obtiveram respostas.
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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 2017 2018 Variação %
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Com  movimentação de fundos
Fecho 1

Devolução de transferências com NIB 215 33,3 237 25,3 10,2 -24,0
Resposta a pedido de devolução de transferência de 
participante ordenante com valor contabilístico 377 52,6 271 44,8 -28,1 -14,8

Total 1 592 85,9 508 70,1 -14,2 -18,4
Fecho 2

Devolução de transferências com NIB 50 6,5 28 5,5 -44,0 -15,4
Resposta a pedido de devolução de transferência de 
participante ordenante com valor contabilístico 4 2,4 4 2,4 0,0 0,0

Total 2 54 8,9 32 7,9 -40,7 -11,2
Total Geral 646 94,8 540 78,0 -16,4 -17,7

Sem  movimentação de fundos
Fecho 1

Pedido de devolução de transferência pelo participante 
ordenante 455 81,5 328 183,5 -27,9 125,2
Resposta a pedido de devolução de transferência de 
participante ordenante sem valor contabilístico 225 39,4 102 141,9 -54,7 260,2

Total 1 680 120,9 430 325,4 -36,8 169,1
Fecho 2

Pedido de devolução de transferência pelo participante 
ordenante 202 16,8 65 9,1 -67,8 -45,8

Total 2 202 16,8 65 9,1 -67,8 -45,8
Total Geral 882 137,7 495 334,5 -43,9 142,9

Fonte: SISP

De salientar que, os pedidos de devolução reduziram, significativamente, face aos registos do ano 
anterior, o que deixa transparecer maior eficiência da atuação dos participantes neste sistema de com-
pensação.

Os dados das transferências redistribuídas por escalões de valores (Gráfico III.11), demonstram a pre-
dominância, em termos quantitativos, das operações dos escalões com menores valores.
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Gráfico III.11 - Peso das transferências apresentadas à compensação, por escalão de valor
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Fonte: SISP 

Com efeito, 80% das transferências apresentadas à compensação corresponderam a valores compreen-
didos entre 5 e 100 mil escudos. Os três escalões que compõem este intervalo de valores representam, 
entretanto, no seu conjunto, 14,3% do total de valores transacionados por este subsistema, e, em média, 
cada operação, movimentou 0,03 milhões de escudos, o que reforça a caraterística de retalho. A maior 
quantidade de transferências processadas por este sistema, verificou-se no escalão de 5 a 25 mil escudos, 
com 203.745 operações, no valor de 2.881,8 milhões de escudos (Quadro III.14), com um peso face ao 
total dos documentos compensados e liquidados de, 30,3%, em quantidade, e, 2,1%, em valor. 

Em sentido oposto, as transferências processadas no escalão de valores mais elevado, acima dos 2,5 
milhões de escudos, representaram 0,8% da quantidade total das operações compensadas em 2018, ten-
do este registo permanecido inalterado, com relação a 2017 (0,8%). Neste intervalo foram identificadas 
5.404 transferências, no valor de 96.116,6 milhões de escudos. Não obstante a quantidade reduzida de 
transferências que ocorrem neste escalão, a representatividade em termos de valor é bastante expressiva, 
registando um peso de 68,5% em 2018 (69,5% em 2017). Neste escalão de valor, foram movimentadas, 
em média, 17.786 milhões de escudos, por operação.
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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 59.757 148,7 106 0,2 8,9 0,1

5.000 25.000 203.745 2.881,8 177 2,3 30,3 2,1
25.001 50.000 148.293 5.418,8 87 3,0 22,1 3,9
50.001 100.000 171.666 11.765,0 76 5,3 25,6 8,4

100.001 150.000 38.825 4.599,9 37 4,3 5,8 3,3
150.001 200.000 13.654 2.333,7 14 2,3 2,0 1,7
200.001 250.000 7.279 1.598,1 10 2,1 1,1 1,1
250.001 350.000 6.976 2.028,7 11 3,8 1,0 1,4
350.001 500.000 5.084 2.100,1 6 3,5 0,8 1,5
500.001 1.000.000 6.733 4.486,1 7 7,6 1,0 3,2

1.000.001 2.500.000 4.459 6.774,1 4 6,4 0,7 4,8
> 2.500.000 5.404 96.116,6 5 37,1 0,8 68,5

Total 671.875 140.251,6 540 78,0 100 100,0
Fonte: SISP

Analisando as devoluções de transferências, na perspetiva dos escalões de devolução, constata-se 
que o conjunto de escalões de valores até 100 mil escudos, continua a concentrar a maior quantidade 
de devoluções, 82,5% da quantidade total de devoluções (85,1% em 2017), e que, em termos de mon-
tantes devolvidos, não mais que 13,8% do total processado (12,1% em 2017).

Por outro lado, o escalão acima dos 2,5 milhões de escudos, na distribuição das transferências de-
volvidas à compensação, também seguiu a mesma evolução da distribuição das transferências apresen-
tadas à compensação, tendo sido responsável por somente cinco (5) transferências devolvidas (0,9% de 
peso), no valor de 37,1 milhões de escudos 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

A rede vinti4 é o subsistema do SICIL encarregue do processamento de transações efetuadas nas cai-
xas automáticas (ATM), terminais de pagamentos automáticos (POS), televinti4 e pagamentos vinti4 net, 
que funciona a qualquer hora do dia, em todos os dias do ano.

Em 2018, o subsistema da rede vinti4 processou 23.998.476 operações, no valor de 49.197,9 milhões 
de escudos (Quadro III.15 e Gráfico III.13), equivalente a um aumento de 32% em quantidade, e de 
12,6% em valor, face aos registos do ano transato.

Quadro III.15– Liquidação de operações da rede vinti4
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Rede vinti4
Quantidade Valor

2014 9.012.960 27.083,3
2015 11.104.587 33.473,0
2016 12.920.163 38.001,5
2017 18.186.231 43.691,8
2018 23.998.476 49.197,9
Fonte: SISP

A rede vinti4 representou 96,1% do número global das operações no SICIL, em 2018, permanecendo a 
infraestrutura de pagamento com a maior quantidade de documentos processados. No que toca a valores 
transacionados, este subsistema representou, 18,9% do total de valores compensados no SICIL, o que, 
consequentemente, lhe confirma o caracter de retalho por excelência. A rede vinti4 é o subsistema que 
tem registado o menor valor médio por operação no SICIL, que, em 2018, voltou a registar-se em 0,00205 
milhões de escudos, à semelhança do ano anterior.

Analisando as operações da rede vinti4 compensadas no SICIL no último quinquénio (2014-2018), 
verifica-se um crescimento anual constante, registando-se, em 2018, um aumento de 166,3% em quanti-
dade e 81,7% em valor, quando comparado com o ano de 2014. 

Gráfico III.13– Evolução das operações liquidadas através da rede vinti4
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Em 2017, o Banco de Cabo Verde divulgou a sua Politica de Superintendência, no quadro do qual identifi-
cou e classificou os tipos de IMF em funcionamento no país, sobre as quais recairá a superintendência: Sistema 
de Pagamento Sistemicamente Importante, Sistema de Pagamentos de Retalho, Sistemas de Liquidação de Tí-
tulos e Centrais de Depósito de Títulos. 

Sistema de Pagamento Sistemicamente Importante

O Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação (SGDL) é classificado como sendo um Sistema de Paga-
mento Sistemicamente Importante, de acordo com os critérios do BIS (Bank for International Settlements: (1) 
é o único sistema de pagamento ou o principal sistema do país em termos de valor agregado dos pagamentos 
processados; (2) processa principalmente pagamentos de valores elevados em termos individuais; (3) é utiliza-
do para liquidação de transações de mercado financeiro ou para liquidação de operações de outros sistemas de 
pagamentos. Trata-se de um sistema que pode provocar disrupções ou choques dentro do sistema financeiro 
nacional.

Sistema de Pagamentos de Retalho

Em Cabo Verde, os pagamentos de retalho são processados através do Sistema Integrado de Compensação 
Interbancária e Liquidação (SICIL) que engloba os seguintes subsistemas: (a) Cheques e Documentos Afins; (b) 
Transferências Eletrónicas a Crédito; e (c) Operações da rede vinti4.

Para classificar as supracitadas IMF, o BCV adotou a metodologia de classificação reconhecida pelo Banco 
Central Europeu, que se fundamenta, de entre outros critérios, no apuramento da quota de mercado (em valores) 
para categorizar os sistemas de pagamento de retalho, consoante a importância para a economia real do país.

Tendo em conta os resultados obtidos, os Sistemas de Pagamento de Retalho em Cabo Verde foram assim 
classificados:

Sistemas de Pagamento 
de Retalho

Quota de 
mercado Critério de Classificação Classificação

Cheques e Documentos Afins 32,4% Quota de mercado superior a 25% Sistemas de Pagamento de Retalho 
de Proeminentemente Importante

Transferências Eletrónicas a Crédito 51,2% Quota de mercado superior a 25% Sistemas de Pagamento de Retalho 
de Proeminentemente Importante

Rede Vinti4 16,4% Quota de mercado inferior a 25% Outros Sistemas de Pagamento de 
Retalho

Sistemas de Liquidação de Títulos e Centrais de Depósito de Títulos

O Sistema Integrado de Gestão de Mercados e Ativos, gerido e operado pelo Banco de Cabo Verde, e o Siste-
ma Centralizado de Liquidação e Custódia de Valores Mobiliários, gerido e operado pela Bolsa de Valores, fo-
ram classificados, simultaneamente, como Sistemas de Liquidação de Títulos e Centrais de Depósito de Títulos.

Nota:

• Vide “Principles for Financial Market Infrastructures”, BIS – Bank for International Settlements, abril de 2012.
• Vide “Assessment of Euro Retail Payment against the Applicable Core Principles”, European Central Bank, agosto de 2005. A 

metodologia de classificação divulgada pelo Banco Central Europeu considera três critérios na classificação dos sistemas de 
pagamentos de retalho, quais sejam: grau de penetração de mercado, riscos financeiros agregados e riscos de efeito dominó.

Caixa 4 – Classificação das Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF)
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Capítulo IV – Superintendência

A Superintendência do Sistema de Pagamentos é uma incumbência do Banco de Cabo Verde que 
- através de atividades que proporcionam a operacionalização segura e eficiente dos sistemas de paga-
mentos - salvaguarda a materialização da política monetária, a circulação da moeda na economia e as 
transferências de fundos entre os agentes económicos.

O principal objetivo da função de superintendência é o controlo e a mitigação dos riscos27 inerentes às 
Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF), quer estejam associados aos sistemas de pagamentos, aos 
sistemas de compensação e liquidação de títulos e aos instrumentos e serviços de pagamentos. A estabi-
lidade operacional das IMF é fundamental para a restrição dos referidos riscos e, simultaneamente, para 
a prevenção das crises financeiras e económicas.

Portanto, o incumprimento da função de superintendência pode revelar-se um mecanismo de repro-
dução de riscos e de crises financeiras e económicas. Neste sentido, o Banco de Cabo Verde, enquanto 
autoridade de Superintendência do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano, vem desenvolvendo as ati-
vidades - tendo em conta princípios, metodologias e recomendações emanadas pelo Banco de Compen-
sações Internacionais (BIS28)-, que salvaguardam a estabilidade operacional do Sistema de Pagamentos 
Cabo-verdiano.

À vista disso, o Banco de Cabo Verde, no âmbito do cumprimento da missão de superintendência, deu 
continuidade, em 2018, às seguintes atividades:

Avaliação/Assessment das Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF)

Consiste na averiguação do nível de resiliência dos sistemas de pagamentos que operam no país, em 
relação ao cumprimento dos vinte e quatro (24) Princípios aplicáveis  às IMF29. No quadro desta ativida-
de, a equipa de superintendência iniciou, em 2018, o processo de Avaliação/Assessment da infraestrutura 
rede vinit4, operacionalizada pela SISP, tendo como parâmetro os nove (9) Princípios aplicáveis a este 
tipo de IMF.

Monitorização Diária dos Sistemas de Pagamentos

Consiste na monitorização contínua da performance dos sistemas de pagamentos. Durante o exercício 
de 2018, a equipa de superintendência do Banco de Cabo Verde monitorizou diariamente a performance 
do Sistema de Gestão de Depósito e Liquidação (SGDL), tendo como suporte as regras e os procedimen-
tos constituídos nos regulamentos e nos manuais do sistema. Esta atividade abrange, também, o acom-
panhamento e o registo de incidentes ocorridos na infraestrutura para análise posterior e mapeamento 
dos perfis e das fontes de risco.

27 Os sistemas encontram-se expostos ao risco operacional, risco legal, risco de crédito, risco de liquidez e risco sistémico, este 
considerado o risco mais impactante e contagiante entre os demais.

28 Bank for International Settlements (BIS).
29 Os Princípios aplicáveis às IMF foram constituídos e recomendados por organismos e instituições de referência internacional. 

A sua aplicabilidade está vinculada ao perfil de risco de cada IMF. Para mais informação sobre a atividade de Avaliação das 
IMF, vide a Caixa de Texto - Avaliação das Infraestruturas do Mercado Financeiro.
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Ainda no que diz respeito ao acompanhamento das IMF, o Banco de Cabo Verde monitorizou tam-
bém a liquidação das operações provenientes dos sistemas periféricos no SGDL, designadamente os sub-
sistemas de compensação que integram o SICIL30 (Transferências Eletrónicas de Fundos a Crédito, Te-
lecompensação de Cheques e a rede vinti4), o Sistema Integrado para a Gestão das Reservas em Moeda 
Estrangeira (SIGER), o Sistema Integrado de Gestão de Mercados e Ativos (SIGMA) e o SIFOX (Bolsa 
de Valores).

No final do período em referência, não foi registado nenhum incidente significativo que pusesse em 
causa a estabilidade operacional dos supramencionados sistemas. Portanto, verificou-se o cumprimento 
diário dos normativos face às situações anómalas que ocorreram e que envolveram os participantes ou a 
entidade processadora dos subsistemas de compensação (SISP).

Registo e Análise de Incidentes e Anomalias

Esta atividade consiste no acompanhamento contínuo dos incidentes e/ou anomalias ocorridas no 
SGDL e nos subsistemas de compensação que integram o SICIL.

O objetivo é identificar as lacunas, as ineficiências e as inconsistências nas IMF, analisá-las como in-
cidentes e/ou anomalias e recomendar mecanismos de resolução ou mitigação das mesmas, tendo por 
base a redução da possibilidade de reincidências. Esta atividade permite garantir os requisitos mínimos 
necessários para a prevenção dos riscos inerentes aos sistemas de compensação.

No ano de 2018, as IMF funcionaram de forma segura e eficiente, não tendo sido registados incidentes 
significativos.

Análise de Dados Estatísticos

No âmbito da abordagem baseada no risco, a atividade “Análise de Dados Estatísticos” enquadra-se 
como uma ferramenta muito importante na realização da função de superintendência, uma vez que per-
mite a averiguação da performance das IMF através de análises de dados estatísticos e dos indicadores 
de riscos, designadamente o volume de negócios das IMF, os números e valores de transações no dia do 
pico no SGDL, o fluxo de pagamentos diários (análise realizado por horário de liquidação), o índice de 
concentração dos maiores participantes no SGDL, entre outros.

Em termos de performance, os dados do exercício de 2018 indicam que as IMF funcionaram de modo 
regular, não tendo sido registada nenhuma variação significativa dos indicadores de riscos.

Seguimento da Atividade do Sistema de Pagamento de Retalho da rede vinti4

A função de Superintendência do Banco de Cabo Verde efetua o acompanhamento contínuo das ano-
malias verificadas no Sistema de Pagamento de Retalho rede vinti4, especificamente as anomalias relacio-
nadas com os Caixas Automáticos (ATM) e os Terminais de Pagamento Automático (POS).

Esta atividade tem como propósito a identificação das principais anomalias verificadas nos supracita-
dos canais da rede, quer estejam ligadas aos aspetos técnicos e de comunicação, aos aspetos decorrentes 
das suas atividades ou mesmo ao não aprovisionamento de numerário nos ATM por parte das Institui-
ções Financeiras.

Apesar do registo de incremento na indisponibilidade dos ATM em 2018, relativamente ao ano tran-
sato, a rede vinti4, de uma forma geral, não apresentou ocorrências e/ou anormalidades relevantes, que 
pusessem em causa a confiabilidade do serviço prestado pela entidade operadora – a SISP.

30 Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação.
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Outputs Finais das Atividades

Na sequência das atividades de superintendência sobre às IMF em serviço no país, o Banco de Cabo 
Verde vem produzindo os seguintes reportes:

i. Relatório de Avaliação/Assessment das Infraestruturas do Mercado Financeiro: nestes relatórios 
encontram-se as principais constatações verificadas nos processos de Avaliação/Assesement das 
IMF (periodicidade anual);

ii. Relatório Trimestral de Superintendência dos Sistemas de Pagamentos: no âmbito da clarifica-
ção e transparência da função ao Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde, este relató-
rio tem como principal propósito a apresentação do resultado das atividades da Superintendência 
dos Sistemas de Pagamentos Cabo-verdiano (periodicidade trimestral);

iii. Relatório Mensal de Superintendência dos Sistemas de Pagamentos: tendo em conta a complexi-
dade e o volume da matéria, a Equipa de superintendência iniciou, em 2018, a produção do reporte 
mensal, no qual contém a síntese das performances das IMF, fundamentada por análises estatísticas 
dos principais indicadores de risco (periodicidade mensal).

De salientar ainda que, em 2018, foi elaborada a primeira versão do Manual de Superintendência do 
Banco de Cabo Verde, com as formas e os instrumentos que devem ser rigorosamente utilizados para o 
desenvolvimento das atividades da função.

No que diz respeito ao poder legal, a missão de Superintendência do Banco de Cabo Verde está acla-
mada no artigo 19º da sua Lei Orgânica (Lei nº 10/VI/2002, 15 de Julho) que lhe atribui poderes para “as-
segurar diretamente ou regular, fiscalizar e promover o bom funcionamento dos sistemas de compensação e 
pagamentos” e no artigo 15º, alínea j, da Lei de Base do Sistema Financeiro (Lei nº 61/VIII/2014, de 23 de 
Abril), quando estipula que cabe ao Banco Central “estabelecer as regras relativas à prestação de serviços 
de pagamentos, controlar e supervisionar o acesso aos sistemas de pagamentos e promover o seu funciona-
mento de forma segura e eficiente”. 

No contexto da nova dinâmica da função de Superintendência no Sistema de Pagamentos Cabo-ver-
diano, o Banco de Cabo Verde promoveu, no final de 2018, a separação das funções operacional e de 
superintendência, salvaguardando, assim, possíveis conflitos de interesse que poderiam surgir, pelo facto 
do Banco de Cabo Verde ser simultaneamente operador e autoridade de Superintendência dos Sistemas 
de Pagamentos.

Concomitantemente 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 determinadas ações que 
assegurem o cumprimento dos objetivos de segurança e eficiência das IMF. As ações desenvolvidas con-
centram-se nos seguintes vetores:

i. Operacionalizar o Plano de divulgação da Política de Superintendência do Banco de Cabo Verde e 
da própria função, que tem como objetivo a comunicação, de forma clara e transparente, do quadro 
institucional e funcional para a execução das atividades de superintendência ao público-alvo e a 
sociedade em geral;

ii. Dar continuidade a implementação da metodologia de superintendência definida pela CPSS-
IOSCO, na qual engloba quatro etapas distintas no processo de verificação do cumprimento dos 
princípios, a saber, a) recolha de informação, b) análise de informação, c) avaliação e d) indução de 
mudança;

iii. Aplicar as mesmas políticas de superintendência a todas as infraestruturas existentes no país sejam 
elas operadas por privados ou pelo Banco de Cabo Verde;
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iv. Delegar nos operadores a responsabilidade máxima na garantia do funcionamento das infraestru-
turas e na prestação de serviços de pagamento e de liquidação eficiente;

v. Dar continuidade a implementação do sistema de monitorização interno integrado que abranja os 
sistemas de compensação, de liquidação e de títulos com o intuito de minimizar os riscos inerentes 
aos sistemas de pagamentos e minimizar as falhas operacionais com a adoção de procedimentos 
mais detalhados e documentação mais transparente;

vi. 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;

vii. 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;

viii. Implementar mecanismos de gestão de continuidade de negócio adequados aos processos de 
negócio e que abarquem uma estratégia de recuperação que identifique claramente as responsabi-
lidades em caso de desastre e um plano de continuidade de negócio;

ix. 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

x. 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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No quadro das principais incumbências da função de Superintendência do Sistema de Pagamentos, a ativi-
dade Avaliação das Infraestruturas do Mercado Financeiro é internacionalmente reconhecida como a mais 
pertinente de entre as demais atividades da função, tendo em conta a influência da mesma na prevenção acen-
tuada dos riscos inerentes aos sistemas de pagamentos, como sendo o risco operacional, o risco financeiro e o 
risco sistémico.

A Avaliação das Infraestruturas de Mercado Financeiro, consiste na averiguação do nível de resiliência do 
Sistema de Pagamentos em funcionamento no país, em relação ao cumprimento dos vinte e quatro (24) Prin-
cípios31 aplicáveis às IMF32.

Os 24 Princípios foram desenvolvidos pelas autoridades financeiras internacionais33 e divulgados pelo Bank 
for International Settlements (BIS), em 2012, através da publicação do documento Principles for Financial Ma-
rket Infrastructures (Princípios para Infraestruturas de Mercado Financeiro), com o objetivo de auxiliarem os 
Bancos Centrais no Processo de Assessment.

Além do documento Princípios para Infraestruturas de Mercado Financeiro (BIS, 2012), que enquadra por 
completo a caracterização dos vinte e quatro (24) Princípios, o BIS publicou, no mesmo ano, os documentos 
complementares do Processo de Assessment, Assessment Methodology (Metodologia de Avaliação) e Disclosu-
re Framework (Estrutura de Divulgação). Esses três (3) documentos são a base do Processo de Assessment e 
servem para (1º) facilitar a implementação e observância contínua dos Princípios, (2º) auxiliar as autoridades 
a cumprir as suas responsabilidades e (3º) promover a transparência de informações das IMF informando os 
participantes, as autoridades e o público em geral das atividades e a gestão de risco da IMF.

Para atingir os supramencionados objetivos, o BIS recomenda aos Bancos Centrais a realização de seis (6) 
procedimentos crucias no Processo de Assessment:

1) Definição do Âmbito da Avaliação:

■ Identificação do objeto que será avaliado (a IMF) e com a classificação do mesmo quanto ao perfil de risco34;

■ A identificação e classificação da IMF são procedimentos fundamentais no Processo de Assessment uma 
vez que possibilitam a identificação dos Princípios e das questões-chave que se aplicam à IMF; e

■ Após a identificação dos Princípios, as respetivas questões-chave devem ser encaminhadas aos responsá-
veis da IMF, quer seja Gestor ou Operador, com um prazo de três (3) meses para que as mesmas sejam 
respondidas.

2) Recolha de Dados

■ No final do prazo estipulado, devem ser recolhidas todas as respostas das questões-chave e solicitar, aos 
responsáveis da IMF, os documentos relevantes (regulamentos, Manuais Técnicos, políticas, etc.) que 
auxiliarão no processo de validação das mencionadas questões.

31 Os princípios (ou recomendações) são, em síntese, condições e requisitos standards internacionais que providenciam segurança, 
eficiência, integridade e confiabilidade às infraestruturas de mercado financeiro.

32 IMF são sistemas de pagamentos multilaterais entre as instituições participantes, incluindo operadores do sistema, utilizados para 
efeitos de compensação, liquidação ou registo de pagamentos, títulos e derivados financeiros.

33 Nomeadamente, CPMI – Committee on Payments and Market Infrastructures, que é o Comité de Pagamentos e Infraestruturas de 
Mercado Financeiro e a IOSCO -International Organization of Securities Commissions, Organização Internacional das Comissões de 
Valores Mobiliários.

34 O perfil de risco é qualificado tendo em conta o nível de impacto para o sistema financeiro e económico no momento de rutura das 
infraestruturas do mercado financeiro.

Caixa 5 – A Avaliação das Infraestruturas de Mercado Financeiro 
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3) Desenvolvimento das Conclusões

■ Após a validação e análise das informações recolhidas, devem ser desenvolvidas as conclusões das ques-
tões-chave e, por consequência, de cada Princípio aplicável; e

■ Esta etapa é crucial para a identificação das lacunas, ineficiências, duplicações e inconsistências na IMF.

4) Classificação dos Princípios

■ Com base nas conclusões, será atribuída uma classificação para cada Princípio aplicado à IMF, tendo como 
referência as orientações do BIS, a saber: 

■ Observado (100%).

■ Quase Integramente Observado (51% até 99%); 

■ Parcialmente Observado (1% até 50%);

■ Não Observado (0%); e

■ Não Aplicável (N/A).

5) Identificação de Lacunas

■ Após a classificação dos Princípios e a identificação das questões-chave que apresentaram lacunas e defi-
ciências, devem ser desenvolvidas as recomendações no âmbito da otimização das detetadas imperfei-
ções na IMF.

6) Preparação do Relatório de Avaliação

■ Por fim, deve ser elaborado o Relatório de Avaliação da IMF com base no modelo standard divulgado pelo 
BIS no documento Disclosure Framework (Estrutura de Divulgação), conforme já foi mencionado.

A nível nacional, o Banco de Cabo Verde, enquanto autoridade de Superintendência dos Sistemas de Pa-
gamentos, realizou em 2017 os primeiros exercícios de Assessment aos Sistemas de Pagamento de Retalho, 
nomeadamente, o Sistema de Transferência Eletrónica de Fundos à Crédito e o Sistema de Telecompensação 
de Cheques.

Classificadas como “Sistema de Pagamento de Retalho Proeminentemente Importante” (PIRPS35), uma vez 
que desempenham um papel fundamental para a económica cabo-verdiana, as supracitadas IMF foram ava-
liadas tendo em conta doze (12) Princípios aplicáveis à esta categoria de sistemas de pagamentos. No final dos 
exercícios, aferiu-se que o Sistema de Transferência Eletrónica de Fundos à Crédito e o Sistema de Telecompen-
sação de Cheques cumprem com dez (10) Princípios, tendo sido classificados como “Observado”. Para os dois 
(2) Princípios que apresentaram lacunas, classificados como “Quase integralmente observado”, foram feitas seis 
(6) recomendações de melhoria. 

Por fim, importa reforçar que em 2019 o Banco de Cabo Verde dará continuidade aos objetivos delineados 
da Função de Superintendência dos Sistemas de Pagamentos, dos quais inclui a conclusão da avaliação da in-
fraestrutura rede vinti4 e a iniciação da avaliação dos Sistemas de Liquidação de Títulos e Centrais de Custódia.

35 Sigla que na terminologia anglo-saxónica significa “Prominently Important Retail Payment System”.
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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
2017 308.403 70.220,1 3.563 1.605,5 598.677 128.319,1 646 94,8
2018 302.289 69.897,8 3.683 1.175,5 671.875 140.251,6 540 78,0
Fonte: SISP

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

2017 2018 Variação %
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Cheques  308.403    70.220,1    302.289    69.897,8   -2,0 -0,5
Transferências  598.677    128.319,1    671.875    140.251,6   12,2 9,3
Devoluções de cheques  3.563    1.605,5    3.683    1.175,5   3,4 -26,8
Devoluções de transferências  646    94,8    540    78,0   -16,4 -17,8
Total 911.289 200.239,5 978.387 211.402,9 7,4 5,6
Fonte: SISP
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Quadro 3 – Cheques apresentados e devolvidos na Compensação - 2018
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

Mês
Apresentados Devolvidos

Truncados Não Truncados Truncados Não Truncados 
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro 13.007 169,1 13.861 7.361,7 58 0,9 227 93,8
fevereiro 11.746 152,4 11.703 4.541,9 46 0,8 195 71,6
março 12.865 167,4 12.627 6.111,5 56 0,8 219 80,5
abril 12.721 163,7 12.655 5.935,8 50 0,7 216 91,1
maio 13.524 174,7 13.026 5.930,0 51 0,8 233 80,4
junho 11.987 152,4 11.861 5.660,3 54 0,8 249 116,4
julho 12.681 167,2 12.916 5.596,6 62 0,9 266 86,1
agosto 12.237 161,0 13.029 5.711,6 51 0,7 293 120,5
setembro 10.989 144,9 11.247 4.612,2 49 0,8 214 66,2
outubro 13.279 173,0 12.979 5.349,7 66 1,0 243 132,4
novembro 12.424 162,9 12.582 5.086,2 90 1,2 357 122,9
dezembro 12.702 167,6 13.641 6.044,0 87 1,3 251 102,9

Total 150.162 1.956,3 152.127 67.941,5 720 10,7 2.963 1.164,8
Média mensal 12.514 163,0 12.677 5.661,8 60 0,9 247 97,1

Fonte: SISP

Quadro 4 – Dados mensais sobre cheques apresentados à Compensação em quantidade (2014 – 2018)
Quantidade: unidades

2014 2015 2016 2017 2018
janeiro 21.627 23.554 22.502 25.681 26.868
fevereiro 23.399 22.918 24.636 25.709 23.449
março 23.843 27.920 27.019 28.070 25.492
abril 24.718 25.007 25.887 23.233 25.376
maio 25.122 24.221 26.935 26.457 26.550
junho 29.614 25.755 25.736 25.394 23.848
julho 26.774 26.957 28.158 24.454 25.597
agosto 22.397 23.185 27.235 25.794 25.266
setembro 23.649 23.415 24.756 24.017 22.236
outubro 24.987 24.377 25.769 26.236 26.258
novembro 22.711 24.804 27.165 26.066 25.006
dezembro 28.944 30.412 30.192 27.292 26.343

Total 297.785 302.525 315.990 308.403 302.289
Média mensal 24.815 25.210 26.333 25.700 25.191

Fonte: SISP
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Quadro 5 - Dados mensais sobre cheques apresentados à Compensação em valor (2014 – 2018)

Valor: milhões de escudos

2014 2015 2016 2017 2018
janeiro 5.851,1 6.449,3 6.486,8 6.786,5 7.530,8
fevereiro 4.742,8 5.970,5 5.265,9 5.806,4 4.694,4
março 5.122,7 5.839,5 7.272,0 7.069,5 6.278,9
abril 5.172,6 5.483,4 5.598,1 6.263,2 6.099,5
maio 5.439,6 5.648,5 6.351,6 5.913,1 6.104,7
junho 7.249,2 5.872,8 5.778,4 5.364,4 5.812,7
julho 5.611,1 5.916,7 5.981,1 4.764,7 5.763,7
agosto 5.270,3 5.498,6 6.299,6 5.454,3 5.872,7
setembro 5.536,8 5.098,3 5.405,2 5.293,8 4.757,1
outubro 5.106,4 5.540,1 6.076,5 5.617,6 5.522,7
novembro 5.010,9 5.252,0 6.221,0 5.632,2 5.249,1
dezembro 6.787,0 8.065,0 7.118,1 6.254,3 6.211,6

Total 66.900,5 70.634,6 73.854,4 70.220,1 69.897,8
Média mensal 5.575,0 5.886,2 6.154,5 5.851,7 5.824,8

Fonte: SISP

Quadro 6 – Cheques apresentados à Compensação por escalão de valores em quantidade (2014 – 2018)
Quantidade: unidades

2014 2015 2016 2017 2018
1 10.000 71.871 71.958 72.668 68.973 67.297
10.001 20.000 51.412 54.961 53.038 52.457 50.283
20.001 30.000 32.672 39.161 33.885 33.687 36.362
30.001 50.000 37.931 39.305 40.670 40.107 39.499
50.001 100.000 38.846 37.982 42.029 41.943 41.596
100.001 500.000 45.866 41.092 52.389 50.894 48.070
500.001 1.000.000 8.776 8.271 9.810 9.641 9.109
1.000.001 2.000.000 4.840 4.581 5.737 5.337 4.909
2.000.001 3.000.000 1.922 1.807 2.091 1.847 1.882
3.000.001 4.000.000 1.074 980 980 901 887
4.000.001 5.000.000 679 710 682 642 668
5.000.001 10.000.000 1.142 1.082 1.265 1.301 1.141
10.000.001 20.000.000 496 410 478 437 375
20.000.001 100.000.000 253 218 256 225 194

> 100.000.000 5 7 12 11 17
Total 297.785 302.525 315.990 308.403 302.289

Fonte: SISP
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Quadro 7 – Cheques apresentados à Compensação por escalão de valores em valor (2014 – 2018)

Valor: milhões de escudos

2014 2015 2016 2017 2018
1 10.000 406,9 406,9 410,6 389,4 378,8
10.001 20.000 771,4 897,3 798,6 788,0 751,3
20.001 30.000 823,8 1.174,8 853,4 846,7 963,0
30.001 50.000 1.512,3 2.289,0 1.621,8 1.597,6 1.680,0
50.001 100.000 2.816,5 3.731,8 3.059,3 3.040,2 3.685,3
100.001 500.000 10.143,3 10.059,9 11.636,7 11.344,9 11.173,8
500.001 1.000.000 6.390,0 6.540,8 7.159,2 7.039,1 6.971,0
1.000.001 2.000.000 6.988,6 6.928,8 8.249,7 7.717,5 7.309,9
2.000.001 3.000.000 4.834,0 4.730,3 5.225,6 4.627,6 4.842,5
3.000.001 4.000.000 3.813,1 3.772,3 3.445,7 3.171,7 3.222,9
4.000.001 5.000.000 3.102,2 3.866,0 3.143,0 2.976,4 3.363,0
5.000.001 10.000.000 8.135,2 8.674,8 9.252,2 9.653,2 8.693,3
10.000.001 20.000.000 7.166,0 6.596,0 6.641,6 6.288,8 5.565,0
20.000.001 100.000.000 9.234,8 9.332,3 10.003,2 8.443,2 7.855,4

> 100.000.000 762,3 1.633,7 2.353,8 2.295,7 3.442,6
Total 66.900,5 70.634,6 73.854,4 70.220,1 69.897,8

Fonte: SISP

Quadro 8 – Dados mensais sobre cheques devolvidos na compensação em quantidade 
(2014 – 2018)

Quantidade: unidades

2014 2015 2016 2017 2018
janeiro 182 254 207 272 285
fevereiro 156 216 263 249 241
março 179 235 220 315 275
abril 164 232 216 244 266
maio 168 508 282 358 284
junho 484 260 227 432 303
julho 507 283 274 217 328
agosto 443 286 245 250 344
setembro 234 190 214 289 263
outubro 245 276 251 310 309
novembro 235 225 305 303 447
dezembro 289 312 495 324 338
Total 3.286 3.277 3.199 3.563 3.683
Média mensal 274 273 267 297 307
Fonte: SISP
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Quadro 9 – Dados mensais sobre cheques devolvidos na compensação em valor (2014 – 2018)
Valor: milhões de escudos

2014 2015 2016 2017 2018
janeiro 30,0 83,3 43,2 92,2 94,7

fevereiro 24,9 30,3 53,9 75,5 72,4
março 105,0 99,1 176,4 93,4 81,4
abril 25,3 83,2 47,0 455,8 91,8
maio 26,2 181,1 75,0 109,2 81,2
junho 74,2 255,1 64,9 161,8 117,2
julho 92,6 53,1 67,6 77,4 87,0

agosto 159,6 58,1 86,3 93,7 121,3
setembro 55,6 121,6 81,0 153,5 66,9
outubro 54,8 82,7 98,1 104,0 133,5

novembro 43,7 44,0 182,6 97,9 124,1
dezembro 208,5 277,7 123,5 91,0 104,1

Total 900,4 1.369,3 1.099,5 1.605,5 1.175,5
Média mensal 75,0 114,1 91,6 133,8 98,0

Fonte: SISP

Quadro 10 – Cheques devolvidos na Compensação por escalão de valores em quantidade (2014 – 2018)

Quantidade: unidades

2014 2015 2016 2017 2018
1 10.000 402 343 289 286 245
10.001 20.000 415 331 304 367 290
20.001 30.000 254 250 190 185 186
30.001 50.000 540 554 599 663 580
50.001 100.000 656 654 637 691 643
100.001 500.000 798 814 844 911 1268
500.001 1.000.000 101 161 160 240 257
1.000.001 2.000.000 68 83 94 144 122
2.000.001 3.000.000 23 39 30 27 50
3.000.001 4.000.000 17 16 20 14 15
4.000.001 5.000.000 3 11 11 7 12
5.000.001 10.000.000 5 16 14 16 9
10.000.001 20.000.000 1 5 5 7 4
20.000.001 100.000.000 3 0 2 4 1

> 100.000.000 0 0 0 1 1
Total 3.286 3.277 3.199 3.563 3.683

Fonte: SISP
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Quadro 11 – Cheques devolvidos na Compensação por escalão de valores em valor (2014 – 2018)

Valor: milhões de escudos

2014 2015 2016 2017 2018
1 10.000 2,2 2,0 1,7 1,7 1,6
10.001 20.000 6,2 5,0 4,7 5,6 4,3
20.001 30.000 6,4 6,3 4,8 4,7 4,8
30.001 50.000 21,8 22,5 23,9 26,9 23,0
50.001 100.000 48,3 47,8 47,2 50,0 47,6
100.001 500.000 179,3 189,7 184,4 217,2 312,4
500.001 1.000.000 77,4 118,6 122,9 178,7 190,7
1.000.001 2.000.000 100,2 116,8 136,8 207,2 167,8
2.000.001 3.000.000 144,7 103,2 74,6 71,3 119,2
3.000.001 4.000.000 72,8 74,2 72,9 49,8 54,4
4.000.001 5.000.000 19,4 116,4 53,8 33,3 69,7
5.000.001 10.000.000 36,7 479,8 109,1 112,9 99,0
10.000.001 20.000.000 10,1 87,2 82,7 105,2 48,0
20.000.001 100.000.000 174,8 0,0 180,0 185,1 25,0

> 100.000.000 0,0 0,0 0,0 356,0 8,0
Total 900,4 1.369,3 1.099,5 1.605,5 1.175,5

Fonte: SISP
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Quadro 12 – Cheques devolvidos por motivo de devolução em quantidade  (2014 – 2018)
Quantidade: unidades

2014 2015 2016 2017 2018
Por Instituição Sacada

Não Compensável 61 103 109 94 87
Falta de Requisito Principal 138 170 236 236 299
Falta ou Insuficiência de Provisão 1.369 1.335 1.237 1.386 1.489
Saque Irregular 292 282 437 633 605
Endosso Irregular 30 - 8 4 15
Cheque com Fundo Revogado – por Justa Causa 4 3 - 2 5
Cheque sem Fundo Revogado – por Justa Causa - - - 3 3
Cheque com Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo - - 1 - 9
Cheque sem Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo 2 8 2 5 5
Conta Bloqueada 81 119 101 77 56
Conta Suspensa - 6 4 4 -
Conta Encerrada 2 4 2 5 2
Mau Encaminhamento 19 48 39 124 153
Número de Conta Inexistente 9 4 4 5 8
Número de Cheque Inexistente 27 53 41 26 27
Erro nos Dados 88 191 155 91 143
Importância Incorrectamente Indicada 151 339 362 331 303
Falta de Entrega do Cheque 30 - - - -
Registo Duplicado 273 142 68 56 58
Falta de Carimbo/Referência de Apresentação/Inexistência de endosso 1 10 2 - 6
Cheque Viciado com Fundo 2 - 1 2 3
Cheque viciado sem Fundo - 1 1 2 -
Devolução a Pedido da Instituição Tomadora 26 18 22 35 34
Motivos Diversos 187 3 - - -
Imagem não recebida ou elegível 468 406 300 376 291

Por instituição Tomadora
Incumprimento na Compensação pela Instituição Tomadora - - - 17 -
Motivo de Devolução Inválido 6 6 6 26 18
Mau Encaminhamento 2 5 2 4 2
Falta de Entrega do Cheque 1 - - - -
Registo Duplicado 8 - - 2 1
Devolução Fora do Prazo - 21 59 17 61
Excedido o período de arquivo do cheque 9 - - - -

Total 3.286 3.277 3.199 3.563 3.683
Fonte: SISP
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Quadro 13 – Cheques devolvidos por motivo de devolução em valor  (2014 – 2018)
               Valor: milhões de escudos

2014 2015 2016 2017 2018
Por Instituição Sacada
Não Compensável  2,7    11,6    22,0    31,4    18,2   
Falta de Requisito Principal  26,7    57,4    177,3    99,0    111,9   
Falta ou Insuficiência de Provisão  221,9    424,3    232,1    387,9    412,5   
Saque Irregular  135,5    144,5    209,1    633,4    197,7   
Endosso Irregular  2,1    -  2,4    0,3    40,4   
Cheque com Fundo Revogado – por Justa Causa  4,5    0,2    -      67,9    0,8   
Cheque sem Fundo Revogado – por Justa Causa  -      -      -      0,3    0,4   
Cheque com Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo  -      -      0,1    -      1,6   
Cheque sem Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo  4,0    0,3    0,7    0,2    0,4   
Conta Bloqueada  2,7    50,6    7,4    5,5    7,3   
Conta Suspensa  -      0,1    0,0    0,4    -     
Conta Encerrada  0,4    0,6    0,2    0,2    0,6   
Mau Encaminhamento  6,1    9,7    39,2    67,5    41,0   
Número de Conta Inexistente  1,1    0,5    0,3    0,3    3,0   
Número de Cheque Inexistente  3,0    6,5    2,4    4,7    9,5   
Erro nos Dados  98,8    66,9    47,6    36,1    58,2   
Importância Incorrectamente Indicada  57,9    138,6    180,6    98,2    110,3   
Falta de Entrega do Cheque  17,3    -  -      -      3,8   
Registo Duplicado  27,5    15,3    11,4    8,4    0,8   
Falta de Carimbo/Referência de Apresentação/Inexistência de endosso  0,3    5,9    0,6    -      0,0   
Cheque viciado com Fundo  -      -      -      0,0    -     
Cheque viciado sem Fundo  -      0,0    0,4    0,3    -     
Devolução a Pedido da Instituição Tomadora  4,8    7,5    22,6    10,9    9,4   
Motivos Diversos  16,4    0,2    -      -      -     
Imagem não recebida ou elegível  262,4    422,2    130,5    137,6    124,7   

Por instituição Tomadora
Incumprimento na Compensação pela Instituição Tomadora  -      -      -      1,7    -     
Motivo de Devolução Inválido  0,0    3,0    0,0    3,1    1,0   
Mau Encaminhamento  0,0    1,5    0,0    6,0    1,6   
Falta de Entrega do Cheque  0,1    -  -      -      -     
Registo Duplicado  3,2    -  -      0,1    0,0   
Devolução Fora do Prazo  0,7    1,9    12,5    4,0    20,4   

Total 900,4 1.369,3 1.099,4 1.605,5 1.175,5
Fonte: SISP
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Quadro 14 – Dados mensais sobre transferências apresentadas em quantidade (2014 – 2018)

Quantidade: unidades

2014 2015 2016 2017 2018
janeiro 30.304 29.752 33.858 40.210 44.395

fevereiro 34.844 37.197 41.238 45.889 49.206
março 35.996 44.346 49.554 51.597 55.757
abril 36.496 39.777 43.103 46.255 52.686
maio 33.772 39.017 43.998 48.517 57.677
junho 36.228 41.122 59.768 48.455 51.619
julho 39.497 43.665 41.774 46.979 60.991

agosto 34.818 40.159 43.749 48.057 56.751
setembro 38.828 38.738 43.880 47.284 55.010
outubro 40.685 43.566 44.082 51.163 60.996

novembro 36.693 46.163 46.264 54.701 60.311
dezembro 54.053 59.768 67.574 69.570 66.476

Total 452.214 503.270 558.842 598.677 671.875
Média mensal 37.685 41.939 46.570 49.890 55.990

Fonte: SISP

Quadro 15 – Dados mensais sobre transferências apresentadas em valor (2014 – 2018)

Valor: milhões de escudos

2014 2015 2016 2017 2018
janeiro 7.406,1 7.621,1 7.655,6 8.858,0 10.056,5

fevereiro 6.376,0 8.880,9 9.674,8 9.125,2 9.043,4
março 7.469,6 9.244,1 9.747,5 11.809,7 10.986,4
abril 7.218,1 9.450,3 8.193,9 8.667,4 10.217,2
maio 7.739,8 8.578,4 8.900,8 11.035,5 12.506,1
junho 7.273,1 9.539,6 15.182,2 10.039,6 10.518,1
julho 8.822,8 9.191,0 8.541,5 9.324,4 12.338,3

agosto 7.104,0 8.553,8 9.368,8 10.434,0 13.139,6
setembro 8.411,2 7.547,7 9.896,8 10.276,5 10.740,6
outubro 8.104,3 8.321,9 9.215,3 11.065,9 11.865,5

novembro 7.996,1 9.347,2 9.501,2 11.270,7 13.376,7
dezembro 9.280,6 15.182,2 12.245,6 16.412,2 15.463,4

Total 93.201,9 111.458,1 118.123,9 128.319,1 140.251,6
Média mensal 7.766,8 9.288,2 9.843,7 10.693,3 11.687,6

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  476    341    2    0   
Rendas/Aluguer  15.380    666    11    1   
Honorários  317.928    17.901    71    4   
Fornecedores  8.175    5.006    5    0   
Prestações da Segurança Social  789    25    2    0   
Pensões Nacionais  123    21    -      -     
Outras Transferências  298.169    108.907    417    64   
Pagamentos do Estado (DGT)  17    5    -      -     
Transferência doméstica  77    13    -      -     
Operaçoes de Mercado  -      -      -      -     
Transferência interbancária  -      -      -      -     

Subtotal 1 641.134 132.884,2 508 70,1
Fecho 2
Reembolsos  645    70    -      -     
Rendas/Aluguer  132    8    2    0   
Honorários  21.624    1.280    -      -     
Fornecedores  53    5    -      -     
Prestações da Segurança Social  21    1    -      -     
Pensões Nacionais  1    0    -      -     
Outras Transferências  8.264    6.004    30    8   
Pagamentos do Estado (DGT)  1    1    -      -     
Transferência doméstica  -      -      -      -     
Operaçoes de Mercado  -      -      -      -     
Transferência interbancária  -      -      -      -     

Subtotal 2 30.741 7.367,4 32 7,9
Total 671.875 140.251,6 540 78,0

Fonte: SISP
    

    

     

     

 




