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SUMÁRIO EXECUTIVO

O “Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano - 2019” propõe-se evidenciar os factos mais 
importantes em matéria de desenvolvimento do sistema de pagamentos em Cabo Verde, transmitindo 
uma visão analítica e detalhada da evolução temporal da informação estatística agregada relativa à utili-
zação dos instrumentos de pagamentos. Descreve, de igual modo, os acontecimentos mais relevantes no 
que diz respeito às transações ocorridas nos sistemas de compensação e de liquidação, que assumem um 
importante papel na estabilidade da economia, ao facilitarem as transações entre os agentes económicos 
e ao permitirem uma adequada implementação das medidas de política monetária.

Em linha com a evolução verificada nos anos anteriores, o cabo-verdiano voltou a confirmar a cres-
cente utilização do cartão como instrumento de pagamento. Do total das operações realizadas com ins-
trumentos de pagamento no país, 88,7% foram efetuadas com cartões, o que corresponde a 27.025.750 
transações no valor de 103.673,8 milhões de escudos. Com efeito, esta evolução reflete-se na curva des-
cendente do rácio “preferência pela moeda do Banco Central” que reforça a constatação de preferência 
dos cabo-verdianos pelo uso dos instrumentos eletrónicos. Foram, igualmente, processadas 2.403.660 
transferências no valor de 277.318,6 milhões de escudos e 1.080.108 cheques no valor de 192.600,5 mi-
lhões de escudos.

No exercício de 2019, registou-se um crescimento global nas operações liquidadas através do Sistema 
de Gestão de Depósitos e Liquidação (SGDL). Foram processadas no total 28.020.523 operações, no valor 
de 9.748.874,4 milhões de escudos, dos quais, 28.008.768 (99,9%), no valor de 289.236 milhões de escu-
dos (3%), representaram as liquidações por compensação (SICIL- Sistema Integrado de Compensação 
Interbancária e Liquidação). As liquidações por bruto, que totalizaram 11.755 operações (0,04%), conti-
nuaram a ter um peso residual em termos da quantidade de liquidações no SGDL, em contraste com o 
peso extraordinário do valor liquidado, ou seja, 9.459.638,4 milhões de escudos (97%).

As operações processadas através do SICIL registam um crescimento de 12,6%, em quantidade e de 
11,0%, em valor, quando comparado com o ano anterior, o que corresponde a um aumento global dos 
processamentos efetuados (24.976.863 operações no valor de 260.600,8 milhões de escudos, em 2018, 
para 28.008.768 operações no valor de 289.236,1 milhões de escudos, em 2019).

Ao nível de infraestruturas de pagamento de destacar o facto de este ter sido o primeiro ano de fun-
cionamento do único Service Bureau da SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomuni-
cations), que disponibiliza ligação à Rede SWIFT, a partir de Cabo Verde, a qualquer instituição presente 
ou não no país. Em 2019, o Service Bureau proveu ligação à rede SWIFT a 7 (sete) instituições, sob os 
desígnios das condições de segurança, cada vez mais exigentes da SWIFT.

 Na esfera da regulamentação, o Banco de Cabo Verde (BCV) prosseguiu com a materialização da 
regulamentação na sequência da publicação do pacote legislativo para o Sistema de Pagamentos Cabo-
-verdiano, em novembro de 2018, destacando-se o Aviso n.º 6/2019, de 18 de julho, que regulamenta o 
processo de autorização das instituições de pagamento e das instituições de moeda eletrónica, e estabe-
lece normas adicionais em matéria de capital social mínimo, fundos próprios e requisitos de proteção de 
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fundos recebidos pelas referidas instituições. 

No âmbito do cumprimento da missão de Superintendência, o ano foi de consolidação da metodo-
logia de Avaliação das Infraestruturas de Mercado Financeiro e o processo de condução da atividade de 
Assessment (Avaliação), com destaque para a avaliação da infraestrutura “rede vinti4”. No exercício das 
atividades de superintendência, o BCV encarrega-se, ainda, da centralização da informação reportada 
pelas instituições de crédito, quanto ao uso indevido do cheque. Em 2019, passaram a ter cadastro na 
Central de Incidentes de Cheques (CIC) mais 190 utilizadores, o que representa um crescimento de 7% 
relativamente a 2018, elevando para 3.103, o número de utilizadores registados na Central. 

Ainda nesta esfera, o Banco de Cabo Verde realizou duas ações de inspeção com vista a averiguar e 
avaliar junto das instituições de crédito o cumprimento das normas estipuladas e fomentar a credibiliza-
ção dos instrumentos de pagamento, nomeadamente o cheque. 

O Banco Central está atento, também, a inovação tecnológica e o seu impacto nos serviços de paga-
mento que exploram, cada vez mais, essa mudança no seio dos consumidores, conduzindo a uma verda-
deira transformação digital. É assim que, para esta edição, o Relatório elegeu abordar, através de Caixas 
de texto, o tema da transformação digital nos pagamentos, procurando dar possíveis subsídios de leitura 
sobre os cenários desta revolução. 

A primeira Caixa pretende dar uma visão das tendências internacionais para a abordagem ao tema de 
transformação digital nos pagamentos, revelando que a segurança e a preocupação de alargamento do 
acesso aos serviços continuam a orientar os prestadores de serviços e as autoridades de regulação. 

A era digital impacta não só a visão dos prestadores de serviços, que procuram satisfazer os consumi-
dores, cada vez mais exigentes, como também os reguladores e autoridades, que de forma consciente pro-
curam o melhor equilíbrio entre a inovação tecnológica e a necessária garantia de segurança e eficiência 
no ambiente dos pagamentos. Assim, analisar esta transformação digital impõe um olhar atento para o 
seu impacto na oferta de serviços bancários (Caixa 4), pois que, a criatividade e diversidade da oferta de 
serviços de pagamento e a possibilidade de uma concorrência direta com a banca, desafia as estruturas 
tradicionais a repensarem os seus modelos de negócio, num convite ao reconhecimento da mais valia 
da inovação tecnológica para os serviços bancários. E, falando na criatividade da oferta nos serviços de 
pagamento, salienta-se que a Caixa 9 propõe visitar o percurso de um dos instrumentos de pagamento 
mais populares, o cartão, numa retrospetiva do que foi a evolução da tecnologia incorporada, até chegar 
à era digital. 

Da perspetiva dos reguladores, esta transformação digital materializa-se, desde já, no grande desafio 
de adaptação ao ambiente de mudança constante que a inovação tecnológica traz consigo e, para melhor 
compreender os riscos das novas ofertas de serviços, é necessário procurar iniciativas para a sua regula-
mentação, também elas inovadoras, como é o caso das sandboxes, abordadas na Caixa 7. Ainda, destaca-
-se o facto da própria inovação tecnológica apresentar aos Bancos Centrais a possibilidade de emissão de 
uma moeda digital (CBDC – Central Bank Digital Coin), desafiando-os, também por esta via, a adotar 
para si as novas tecnologias digitais (Caixa 8).

Por último, em 2019, o BCV continuou atento à dinâmica de desenvolvimento dos pagamentos que 
se vive em todo o mundo e equacionando algumas perspetivas de acolhimento das novas realidades e 
tendências no país. A regulamentação continuou a ser um foco essencial, cujo desenvolvimento teve 
sempre o intuito de direcionar o Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano para as melhores normas e prá-
ticas internacionais. 



CAPÍTULO I

INFRAESTRUTURAS DE PAGAMENTO
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1. Infraestruturas de Pagamento

Em Cabo Verde é visível o avanço das infraestruturas (canais e redes) de pagamento, com efeitos di-
reto na relação estabelecida entre prestadores de serviços financeiros e clientes, que estão cada vez mais 
recetíveis ao mundo eletrónico e digital. 

1.1.  Canais da banca
1.1.1. Agências e balcões

A infraestrutura da Banca “tradicional” (agências e balcões bancários) permanece relevante no Sis-
tema de Pagamentos Cabo-Verdiano. A rede bancária passou a contabilizar mais 3 agências, pelo que o 
índice de concentração1 do setor bancário diminuiu no ano de 2019, comparativamente a 2018.2 

A maior quota do mercado da banca nacional continua a ser detida por duas instituições bancárias, 
com 58,7% da concentração do setor. 

Quadro I.1 - Índice de concentração do setor bancário

 2015 2016 2017 2018 2019

Duas maiores instituições 56,4 54,7 57,1 60,2 58,7

Restantes instituições 43,6 45,3 42,9 39,8 41,3

Índice de concentração 2 098,7 1 974,6 2 182,7 2 243,6 2 182,2

Fonte: Instituições de Crédito

Nos últimos cinco anos, a taxa média de crescimento das agências/balcões foi de 1,3%.

1 O índice de concentração de Herfindahl-Hirschman avalia o grau de concentração num determinado mercado. O índice referido 
no quadro I.1 foi obtido através do somatório dos quadrados do peso das agências (%) pertencentes a cada uma das instituições de 
crédito em atividade no país. A interpretação deste indicador é dada pela grandeza do valor do índice 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.

2 Esta análise é sustentada pelo valor assumido pelo índice de concentração de Herfindahl-Hirschman.
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Quadro I.2 - Estrutura do Sistema Bancário

 Quantidade: unidades

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

2019 121 861 090 

2018 118 821 954 

2017 112 782 016 

2016 117 723 277 

2015 116 682 599 

Taxa de crescimento (%)

2019 2,5 4,8

2018 5,4 5,1

2017 -4,3 8,1

2016 0,9 6,0

2015 1,8 5,7

Taxa média 1,3 5,9

Taxa média em 2018 0,9 6,3

Fonte: Instituições de Crédito.

Das 121 agências/balcões, 12 dedicaram-se exclusivamente ao atendimento do setor empresarial.

Registou-se a abertura de 33.666 contas de depósito à ordem em moeda nacional, o que resulta numa 
taxa média de crescimento de 5,8% nos últimos cinco anos. Do total das contas abertas 86,4% (29.091 
contas) são contas particulares, 8,0% (2.691 contas) são contas empresas e 5,6% (1.884 contas) são refer-
entes a outros tipos de contas3 .

Em comparação com 2018, no ano de 2019, foram abertas menos 6.272 novas contas. Concretamente, 
registou-se uma diminuição de abertura de contas particulares (de 6.084 contas) e de contas empresas (de 
1.085 contas) e um aumento de abertura de outros tipos de contas (de 897 contas).

Gráfico I.1 - Distribuição setorial das contas de depósito à ordem em M/N - 2019
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5,6%

Empresas Particulares Outros

             Fonte: Instituições de crédito

3 Os outros tipos de contas referem-se a contas pertencentes ao Estado, a Instituições Financeiras e a Entidades não Financeiras Privadas.
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O índice de bancarização é um indicador relevante no apuramento do grau de inclusão financeira da 
população cabo-verdiana, considerando-se que o acesso a uma conta bancária consiste na primeira etapa 
do processo de inclusão financeira, por ser uma condição necessária para a aquisição de outros produtos 
e serviços financeiros.

Para a análise da evolução do grau de bancarização da população cabo-verdiana procedeu-se ao cál-
culo do índice de bancarização, considerando a totalidade da população residente em Cabo Verde, sem 
qualquer discriminação por idade4.

Gráfico I.2 - Evolução das contas de depósito à ordem em M/N e do grau de bancarização
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Fonte: Instituições de crédito e INE

Os dados continuam a sugerir um elevado grau de bancarização da população cabo-verdiana, 78,7% 
em 20195.

Em 2019 as agências/balcões situavam-se em 18, dos 22 concelhos do país. A região de Sotavento 
concentrou 69 agências/balcões, 57% da rede, localizados na maioria dos concelhos (excetuam-se os 
concelhos de Ribeira Grande de Santiago, São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo e Santa 
Catarina do Fogo). A região de Barlavento possuiu 52 agências/balcões, 43% da rede, localizados em 
todos os concelhos.

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 dados ainda não permitem evitar o enviesamento do índice de bancarização que decorre da possibilidade de existir mais 
de uma (1) conta aberta por uma entidade nas várias instituições de crédito.
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Gráfico I.3 - Evolução da cobertura média da população por agências
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A cobertura da rede bancária manteve-se ao nível dos anos anteriores com a correlação entre os in-
dicadores de densidade populacional e o número de agências/balcões, comprovada através do valor do 
coeficiente de correlação6 estimado em 0,95 (considerado a população e o número de agência/balcões 
por concelho).

No concelho da Praia, com cerca de 30% da população nacional, encontram-se localizadas 41 agên-
cias/balcões, o que representa 34% da rede bancária nacional.

Gráfico I.4 - Distribuição geográfica da banca - 2019
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Fonte: Instituições de crédito

Relativamente à presença das instituições bancárias pelo território nacional, manteve-se a configu-
ração dos últimos anos. 

6 O coeficiente de correlação Pearson, que se situa entre 0,90 e 1,00, evidencia que há uma correlação muito forte entre as 
variáveis consideradas.
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Três instituições (Caixa Económica de Cabo Verde - CECV, Banco Comercial do Atlântico - BCA e 
Banco Cabo-verdiano de Negócios - BCN) possuíam agências/balcões em todas as 9 ilhas habitadas. A 
CECV esteve presente em 18 concelhos, o BCA em 17 concelhos e o BCN tem representação em 12 con-
celhos do país.

1.1.2. Internet Banking

O acesso à conta bancária através da internet é um serviço já conhecido em Cabo Verde e é disponi-
bilizado por todas as instituições bancárias. Através deste canal as instituições financeiras prestam mais 
serviços aos clientes com menos custos de funcionamento associados, o que impacta diretamente no 
custo final dos serviços. 

A internet banking tem gozado de boa aceitação por parte dos consumidores bancários, sobretudo a 
camada mais atraída pela tecnologia e pelos benefícios proporcionados nas variáveis tempo e comodi-
dade.

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 Angolano de Investimentos (BAI) 2011 BAI@net

International Investment Bank (IIB) 2012 BICVnet

Ecobank Cabo Verde (ECV) 2012 Ecobank online

Fonte: Instituições de Crédito

No final de 2019, registavam-se 123.156 contas associadas ao canal internet banking, pelas quais foram 
processadas 30.220.919 operações, um aumento de 82%, comparativamente ao ano de 2018.
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Gráfico I.5 - Evolução de operações processadas via internet banking
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Fonte: Instituições de crédito

Das operações processadas em 2019, 5,4% representam operações com movimentação de fundos, 
sendo a contraparte (94,6%) respeitante às operações sem movimentação de fundos.

Quadro I.4 - Operações efetuadas via Internet Banking 7 
Quantidade: unidades; Valor: milhões de Escudos

2018 2019 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Operações sem movimentação de fundos  15 384 345    -  28 601 173    -  85,9    - 

Operações com movimentação de fundos  1 248 432    34 225,5    1 631 746    41 122,7    30,7    20,2   

Transferências Intrabancárias  840 655    25 547,9    1 110 901    32 344,4    32,1    26,6   

Transferências Interbancárias  93 175    4 473,8    99 077    5 792,6    6,3    29,5   

Pagamento de serviços  46 182    334,7    64 801    580,2    40,3    73,3   

Carregamento móvel  244 911    115,3    311 083    144,8    27,0    25,6   

Outros  23 509    3 753,8    45 884    2 260,7    95,2   -39,8   

Fonte: Instituições de Crédito

Em 2019 observa-se um aumento de 30,7% na quantidade e 20,2% nos valores, das operações com 
movimentação de fundos. Destaca-se o aumento de 73,3% em valores movimentados pelos pagamentos 
de serviços. Não obstante, as operações de transferências (intrabancárias e interbancárias) continuam a 
dominar a movimentação de fundos, através deste canal, tanto em quantidade como em valores. 

7 Com relação a Relatórios anteriores, em 2019, nos dados da rúbrica “Outros”, foram extraídos os “Pagamentos de Serviço” e os 
“Carregamentos de Móveis”, para que melhor se perceba a evolução deste tipo de operações através do canal internet banking..
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A era digital é uma realidade cada vez mais visível no dia 
a dia das pessoas, empresas e demais agentes económicos 
e tem confirmado mudanças de comportamentos onde 
se criam perfis baseados em critérios de mobilidade, 
acesso à informação e conexão sem restrições. A forma 
como as pessoas interagem com o mundo, desde da vida 
pessoal ao ambiente social, profissional e de negócios, 
está a mudar e obedece à formatação digital.

Fonte: https://blog.qlik.com/the-digital-revolution-in-open-
banking

Ora, também a indústria de pagamentos encontra-se 
em transformação digital, impulsionada pela rápida 
e inédita adoção de tecnologias, que impactam 
profundamente as economias e as infraestruturas dos 
países, bem como as próprias sociedades, ao facilitar o 
fluxo do dinheiro. 
A comunhão de serviços financeiros com as tecnologias, 
que resultou no termo Fintech, tem-se mostrado 
particularmente ativa nos pagamentos. Neste campo, 
encontramos muitas empresas, grande parte startup, 
que, ou concorrendo ou em colaboração com os bancos 
e empresas de tecnologia estabelecidas, propõem uma 
oferta de serviços e plataformas tecnológicas inovadoras, 
que visam melhorar as experiências dos utilizadores de 
serviços de pagamento. 
E, se atualmente observamos uma indústria bancária e 
de pagamentos mais ativa dos últimos cem anos, não 
será de certo exagero vislumbrar-se um futuro ainda 
mais dinâmico, considerando o potencial de evolução 
dos pagamentos, uma vez que, mais de 70% dos gastos 
dos consumidores no mundo continuam a ser pagos 
em dinheiro. 

Mas, é inegável que as economias já beneficiam da 
rápida transformação e da adoção das tecnologias nos 
pagamentos, de tal forma que se considera serem quatro 
as megatendências que estão a definir o comércio e os 
pagamentos:

1. Acesso universal a credenciais de 
pagamento

Sabemos que aumentar a inclusão financeira em todos 
os mercados é fundamental para se atingir o enorme 
potencial do comércio no mundo e, claro, para 
beneficiar consumidores e economias como um todo 
diretamente.
Muitos esforços realizados nas últimas décadas 
aceleraram a penetração dos serviços bancários. Hoje, 
porém, uma pessoa pode ter uma conta corrente ou 
poupança e continuar fora da economia digital, pelo que, 
a par da inclusão financeira, a inclusão digital figura-se 
igualmente de extrema importância. 
Prevê-se uma indústria onde todos têm acesso 
a credenciais de pagamento para participar nas 
economias digitais. A tecnologia de tokenização 
(tokenization) permite que os consumidores eliminem 
o cartão de plástico ou o dinheiro para participar 
do comércio digital. E, uma vez que a tendência é a 
migração das economias para pagamentos digitais, 
os cidadãos precisarão de credenciais apropriadas 
para comprar e vender.
Em um futuro nada distante, a maior parte da 
humanidade terá acesso a uma credencial de 
pagamento portátil para participar ativamente de 
todos os tipos de comércio.

2. Acesso universal a métodos de pagamento

Nos últimos 50 anos, o crescimento das redes 
de aceitação dependeu dos desenvolvimentos de 
hardware, onde terminais e conectividade física 
foram o grande impulsionador.  
Atualmente, a tecnologia também faz a diferença 
nas formas de aceitação. Códigos QR (QR Code), 
pagamentos por aproximação e outras tecnologias 
criam a possibilidade da aceitação baseada no 
software.

Caixa 1 – A transformação digital nos pagamentos
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As redes que operam sem terminais permitem que 
pequenos comerciantes também possam trabalhar 
com pagamentos digitais, o que atrai mais consumi-
dores, contribui para a formalização das economias e 
a inclusão financeira. A utilização de softwares permite 
baixar o custo dos métodos de aceitação e abre camin-
hos para a participação universal no comércio digital. 

3. Segurança como prioridade – redes de 
pagamento inquebráveis e invioláveis

Em um ambiente onde os consumidores terão creden-
ciais disponibilizadas em muitos dispositivos e for-
necedores online, a segurança será o grande diferencial 
de qualquer rede participante em pagamentos e no co-
mércio. 
A tendência, então, é a indústria trabalhar também 
para criar as tecnologias certas para proteger os con-
sumidores e seus ativos. Hoje, a tokenização (tokeni-
zation) substitui os números das credenciais e cria 
controlos de domínio apropriados ao desencorajar 
as fraudes. Fintechs, bancos, redes e outros atores da 
área de tecnologia continuarão a investir em funcion-
alidades que utilizem biometria e autenticações fortes 
para proteger as credenciais dos consumidores

4. Comércio M2M8  seguro

A combinação de inteligência artificial, 5G, biom-
etria e tokenização possibilitará o surgimento de 
mais atividade comercial, com menos intervenção 
humana. Residências conectadas, escritórios conec-
tados, veículos autónomos e serviços assistidos por 
robô vêm ganhando importância no comércio rapi-
damente. 
Os pagamentos via IoT9 (Internet of Things) e os pa-
gamentos automatizados eliminarão a necessidade 
de interação humana, mas exigirão redes de paga-
mento robustas, onde a segurança está em primeiro 
lugar. Experiências de comércio M2M acontecerão 
com fluidez, em uma rede de parceiros confiáveis que 
enviarão e receberão credenciais em redes seguras, 
dinamizando o comércio e construindo economias 
mais ricas.
E assim, estas megatendências vão continuar a deter-
8 Comércio M2M (de máquina para máquina)
9 Refere-se a revolução tecnologia que tem como objetivo conectar 
os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores.

minar os investimentos na indústria dos pagamentos 
e bem assim nas decisões competitivas de cada player. 
Em Cabo Verde, estima-se existirem 121 telemóveis 
para cada 100 habitantes10 e que 75% da população seja 
já bancarizada11. Neste contexto, a digitalização nos pa-
gamentos constitui um enorme desafio de inclusão fi-
nanceira e, com certeza, uma oportunidade para, como 
país insular, minimizar os custos que a deslocação da 
população entre as ilhas acarreta, assim como os custos 
da emissão e manuseio do numerário. Por outro lado, 
há que se considerar as potencialidades dos pagamentos 
digitais na criação efetiva de condições para expandir a 
base formal da economia.  
Isto vem acompanhar a tendência mundial de mu-
dança profunda nos hábitos de consumo e na inter-
ação com o setor financeiro, que obrigou as institu-
ições financeiras a deixar de valorizar apenas a venda 
de produtos e passar a valorar a relação com o cliente, 
tentando conhecer as mudanças de perfil do cliente 
e as suas ambições, o que resultou na aposta em 
serviços baseados em canais digitais para chegarem 
aos clientes (“internet banking”, “e-wallets”, “cashless 
online payments”, “mobile payment systems”). 
Cabo Verde encontra-se numa fase embrionária da 
transformação digital no sistema financeiro, sendo per-
cetível a alteração comportamental dos consumidores 
de serviços financeiros. As instituições financeiras locais 
têm apresentado soluções que aplicam tecnologias con-
vergentes, tais como: SMS token, FaceID e Finger print, 
BigData ou plataformas digitais. E, com a publicação do 
novo ordenamento jurídico do Sistema de Pagamen-
tos Cabo-verdiano ao qual segue-se a regulamentação 
do Banco de Cabo Verde, para acompanhar as tendên-
cias internacionais de modernização nos pagamentos, 
abriram-se novas perspetivas e dinâmicas nos pagamen-
tos no país.

Fontes e referências:

• jornaldenegocios.pt/negócios-em-rede/banca-e-
seguros-2018/detalhe/desafios-da-transformação-
digital-no-setor-financeiro.

•   ecommercebrasil.com.br/artigo/evolução-dos-
meios-de-pagamento-da-pre-historia-internet-
das-coisas/.

10 Fonte: INE.
11 Fonte: Relatório de Sistema de Pagamentos de 2018.
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1.1.3. Outros canais

Para além das instituições bancárias com autorização genérica, fazem parte das infraestruturas do 
Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano, os Correios de Cabo Verde (CCV) e as agências de câmbio. Esses 
canais disponibilizam serviços de pagamento nacionais e internacionais.

Os CCV atuam no Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano através de um sistema próprio de pagamen-
tos (nacionais e internacionais), abarcando uma variedade de produtos e serviços, como as transferências 
de dinheiro, utilizados por empresas e particulares. Ainda, atua como agente da Caixa Económica de 
Cabo Verde, prestando ao público serviços bancários específicos dessa instituição.

Em 2019, os CCV mantiveram a estrutura da rede de agências dos últimos dois anos, com 34 agências. 
A ilha de Santiago continuou a destacar-se com 41,2% das agências, seguindo-se as ilhas de Santo Antão 
(14,7%), São Vicente (11,8%) e Fogo (8,8%). As demais cinco ilhas em conjunto representam 23,5% nesta 
rede.

Quanto às instituições de câmbio, o ano de 2019 contou com 2 instituições em funcionamento e que 
dispõem de agências/balcões nas três ilhas com maior relevância em termos económicos (Santiago, São 
Vicente e Sal).
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Fonte: https://vanzolini.org.br/weblog/2016/01/27/a-
proxima-revolucao-tecnologica/

São inúmeras as possibilidades que o mundo digital 
proporciona às pessoas e os limites são sem dúvida 
inimagináveis. As tecnologias atualmente vão além 
do acesso às redes sociais e ao entretenimento e tor-
nam possível, por exemplo, a tão desejada economia 
do tempo, com qualidade e segurança, através de 
compras de bens e serviços online ou uma contrata-
ção digital, entre outras opções.
Mas, a par das inúmeras possibilidades e benefícios, 
o mundo digital também aporta terminologias e tec-
nologias, algumas bastante técnicas e complexas e na 
sua maioria anglo-saxónicas. Muitos destes termos já 
fazem parte do vocabulário corrente e são utilizados 
diariamente e de forma natural pelas pessoas, mas 
por vezes, faltando algum asserto nos significados.
Confira aqui alguns significados das terminologias e 
tecnologias da era digital:
API - Application Programming Interfaces (Interfa-
ces de Programação de Aplicações) define um mode-
lo de interface que permite integrar diferentes siste-
mas ou aplicações. 

Artificial intelligence - Simulação da inteligência hu-
mana em máquinas programadas para pensar como 
seres humanos, reconhecer padrões e prever aconte-
cimentos. 

Biometria - Processo que deteta e regista, por meio 
de um dispositivo ou sistema eletrónico, caracterís-
ticas únicas de uma pessoa para confirmar sua iden-

tidade.

Bitcoin - Primeira moeda virtual de gestão distribuí-
da da história, criada em 2009, quando seu código-
-fonte foi disponibilizado como open-source ao mer-
cado. 

Blockchain - Ferramenta digital que permite execu-
tar funções como registo e verificação de transações 
financeiras em redes descentralizadas.

Chatbot - Sistema dotado de Inteligência Artificial, 
para interagir com os clientes e consumidores por 
meio de mensagens

Crowdfunding - Prática de financiar um projeto ou 
empreendimento, arrecadando fundos de um gran-
de número de pessoas, cada uma contribuindo com 
uma quantia relativamente pequena, geralmente via 
internet.

Cryptocurrencies - Moedas digitais criptografadas. 
O Bitcoin é um exemplo.

Internet das Coisas - Do inglês Internet of Things 
(IoT). Tecnologia que conecta à internet objetos usa-
dos no dia a dia, como eletrodomésticos, relógios, 
pulseiras, e permite o processamento de informações 
complexas através desses objetos.

Machine Learning - Tecnologia que permite às má-
quinas aprenderem novos comportamentos, confor-
me o uso das mesmas.

Mobile Wallets - Sistemas que guardam e criptogra-
fam dados dos cartões de pagamento num dispositi-
vo móvel e permitem efetuar pagamentos.

Neobanks - Bancos digitais que oferecem produtos e 
serviços bancários somente através dispositivos mó-
veis, usando aplicativos para smartphone que servem 
como uma alternativa ao sistema bancário tradicio-
nal.

NFC (Near Field Communication) - Tecnologia de 
comunicação sem fios, de alta frequência e curto al-
cance, que permite a troca de dados entre dispositi-
vos.

Nuvem - Plataformas cloud (nuvem) que armazenam 
informações em servidores remotos e são acessadas 
através da internet.

Caixa 2 – Terminologias e tecnologias do mundo digital
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One-click buy - Compra por um clique, que dispensa 
o preenchimento de formulários e o envio repetitivo 
de informações para efetuar compras online.
Online lending platforms – plataformas que inter-
medeiam empréstimos de forma online e podem ser 
operados por outras instituições que são sejam ban-
cos. 
Open banking - Modelo em que um banco abre sua 
plataforma digital a outras empresas ou startups, 
permitindo o desenvolvimento de novas soluções 
e funcionalidades. A conexão entre as duas partes 
acontece por meio de API (Application Programming 
Interfaces). 
Robot Advisor - Plataformas digitais que fornecem 
serviços de planeamento financeiro automatizados, 
orientados por algoritmos, com pouca ou nenhuma 
supervisão humana. Um robo advisor típico coleta 
informações de clientes sobre sua situação financeira 
e objetivos futuros por meio de uma pesquisa online 
e, em seguida, usa os dados para oferecer conselhos 
e / ou investir automaticamente os ativos do cliente.

Seamless bank – Modelo em que um banco conec-
ta seus serviços e produtos a aplicativos, permitindo 
que o cliente tenha acesso aos seus dados em qual-
quer hora ou local. 
Wearables - Produtos do quotidiano, como roupas, 
óculos, relógios e pulseiras, que recebem dispositivos 
capazes de gerar dados e conectar-se à internet.

Referências Bibliográficas:

Revista Mobile Marketing Association, edição de 
02/2017- “Fintechs: por dentro da revolução móvel 
do setor financeiro” (www.mmaglobal.com). 
BIS (2017) “Sound Practices: Implications of fintech 
developments for banks and bank supervisors” - Ba-
sel Committee on Banking Supervision – Agosto 2017 
(www.bis.org). 

Sites:
<https://www.bobsguide.com/guide/news/2019/
Jun/26/fintech-glossary-of-terms/> Acesso em 10 de 
fevereiro de 2020.
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1.2.  Redes de pagamento
1.2.1. Rede vinti4

Em 2019, os cartões emitidos12 registaram um crescimento de 9,2%, totalizando 132.868 cartões, com-
parativamente com 2018.

O número de cartões vinti4 emitidos aumentou 7,0% e o número de cartões internacionais aumentou 
24,6%, em relação a 2018.

A 31 dezembro de 2019, a rede vinti4 possuía 8.284 terminais de pagamento (Quadro I.5), sendo 204 
caixas automáticos (ATM) e 8.080 terminais de pagamento automáticos (POS). Registou-se um cresci-
mento de 6,8% e 13,5%, respetivamente, em ATM e POS, relativamente a 2018.

Quadro I.5 - Cartões e terminais da rede vinti4

Quantidade: unidades.

2015 2016 2017 2018 2019

Número de terminais  5 336    6 566    6 722    7 312    8 284   

Caixas automáticos - ATM  169    171    179    191    204   

Terminais de pagamento - POS  5 167    6 395    6 543    7 121    8 080   

Cartões emitidos  93 073    105 754    124 328    121 729    132 868   

Cartões Vinti4  78 113    93 178    110 586    106 883    114 370   

Cartões internacionais*  14 960    12 576    13 742    14 846    18 498   

Crescimento (%)

Número de terminais 18,7 23,1 2,4 8,8 13,3

Caixas automáticos - ATM -1,2 1,2 4,7 6,7 6,8

Terminais de pagamento - POS 19,5 23,8 2,3 8,8 13,5

Cartões emitidos 7,4 13,6 17,6 -2,1 9,2

Cartões Vinti4 9,7 19,3 18,7 -3,3 7,0

Cartões internacionais -3,0 -15,9 9,3 8,0 24,6
Fonte: Instituições de Crédito e SISP.
*Cartões Internacionais produzidos pela SISP

O rácio de distribuição de caixas automáticos por ilha e concelho situa-se em uma média de 20 ATM 
por ilha e 9 por concelho. O concelho da Praia, o mais populoso do país, com 166.545 habitantes, conta 
com uma média de 1 (um) ATM por cada 2.281 habitantes. 

No segundo maior centro populacional do país, São Vicente, com 84.229 habitantes, cada ATM serviu 
uma média de 3.120 habitantes.

Os concelhos do Sal e da Boa Vista continuam a beneficiar da sua vertente turística, que estimula a ne-
cessidade de ATM nestes territórios. Cada ATM no concelho do Sal esteve ao serviço de 1.103 habitantes 
e na Boa Vista esta relação foi de 1 (um) ATM para 1.343 habitantes (Gráfico I.6). Embora sejam conce-
lhos com menor densidade populacional, acabam por revelar uma boa cobertura de ATM por habitante.

12 Inclui as substituições/renovações de cartões e a emissão de novos cartões (1ª vez).
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Gráfico I.6 - Distribuição de ATM por concelho
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Do total de 204 ATM registados no final de 2019, 74% (151 ATM) estavam concentrados em três ins-
tituições de crédito e os restantes 25,5% (52 ATM) distribuídos por quatro instituições de crédito mais o 
Banco de Cabo Verde (1 ATM). 

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

Nº de ATM Nº de  POS Peso ATM (%) Peso POS (%)
Santiago  96    3 750   47,1 46,4

Sal  36    1 320   17,6 16,3

São Vicente  27    1 487   13,2 18,4

Boa Vista  14    613   6,9 7,6

Santo Antão  11    386   5,4 4,8

Fogo  8    245   3,9 3,0

São Nicolau  6    141   2,9 1,7

Maio  3    85   1,5 1,1

Brava  3    53   1,5 0,7

 204    8 080   100 100

Fonte: SISP

A ilha de Santiago continua a deter o maior número de terminais da rede vinti4 instalados, a nível 
nacional, registando 47,1% dos ATM e 46,4% dos POS. As ilhas do Sal e de São Vicente, também, pre-
servaram as posições de destaque dos anos anteriores, quanto aos terminais da rede vinti4, com maior 
relevância para o número de POS instalados. No Sal, registou-se 1.320 POS (2018: 1.257 POS) e em São 
Vicente foram 1.487 (2018: 1.288 POS), o que representa 16,3% e 18,4%, respetivamente. 
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Na ilha da Boa Vista, o número de terminais aumentou para 627 em 2019 (14 ATM e 613 POS), re-
presentando assim 6,9% e 7,6%, respetivamente, 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 
15,2% dos ATM e 11,3% dos POS instalados e ativos.

Especificamente em Santiago, as análises continuam a confirmar o peso individual do concelho da 
Praia, com o registo de 76% (73 ATM) e 38,7% (3.125 POS), com relação aos totais de ATM e POS ins-
talados e ativos na rede vinti4.

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

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos.

Quantidade Valor

ATM  14 114 997    48 326,8   

Operações com movimentação de fundos  8 313 215    48 326,8   

Operações sem movimentação de fundos  5 801 782    -     

POS   19 750 099    55 268,4   

Operações com movimentação de fundos  18 649 510    55 268,4   

Operações sem movimentação de fundos  1 100 589    -     

TELEVINTI4  87 011    59,3   

Operações com movimentação de fundos  62 585    59,3   

Operações sem movimentação de fundos  24 426    -     

VINTI4 NET  440    19,3   

Operações com movimentação de fundos  440    19,3   

Operações sem movimentação de fundos  -      -     

Total de operações com movimentação de fundos  27 025 750    103 673,8   

Total de operações sem movimentação de fundos  6 926 797    -     

Fonte: SISP.

Foram realizadas 33.952.547 operações na rede vinti4 que representam um crescimento de 10,9% face 
ao ano anterior (2018: 30.618.354 operações). Deste total de operações em 2019, 27.025.750 (79,6%), 
movimentaram fundos no valor de 103.673,8 milhões de escudos.

A movimentação de fundos continua a ser mais expressiva nos POS (69%) do que nos ATM (30,8%). 
Nos restantes canais de acesso à rede, Vinti4net e Televinti4, a movimentação de fundos continuou a ser 
reduzida. O crescimento contínuo das operações com movimentação de fundos, nos últimos anos (Grá-
fico I.7), também confirma o acolhimento, cada vez maior, dos terminais ATM e POS pela população 
cabo-verdiana.
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Gráfico I.7 - Operações da rede vinti4, com e sem movimentação de fundos
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Fonte: SISP

Nos valores transacionados, manteve-se a tendência de crescimento observada em 2018. Afirma-se a 
supremacia dos POS (55.268,4 milhões de escudos) sobre os ATM, que registaram 48.326,8 milhões de 
escudos movimentados em 2019. 

Quadro I.8 - Evolução de transações ATM e POS

Quantidade: unidades. Valor: milhões de escudos

2015 2016 2017 2018 2019

"Caixas Automáticos ATM"

Quantidade  10 697 987    11 300 381    12 066 520    13 104 827    14 114 997   

Valor  34 571,3    37 673,7    41 055,0    45 014,0    48 326,8   

"Terminais de Pagamento POS"

Quantidade  9 012 365    11 856 139    14 819 088    17 402 846    19 750 099   

Valor  27 460,4    33 690,5    40 618,3    47 822,4    55 268,4   

Crescimento (%)

"Caixas Automáticas ATM"

Quantidade 5,6 6,8 8,6 7,7

Valor 9,0 9,0 9,6 7,4

"Terminais de Pagamento POS"

Quantidade 31,6 25,0 17,4 13,5

Valor 22,7 20,6 17,7 15,6
Fonte: SISP.
(*) A quantidade inclui operações com e sem movimentação de fundos.

Na utilização do canal ATM nas ilhas, os centros de maior densidade populacional continuam a re-
presentar as maiores taxas de operações efetuadas em 2019, quer em quantidade de operações, quer em 
valores transacionados. 

Em Santiago foram efetuadas 7.445.163 operações (52,7%), onde foram transacionados 23.775,1 mi-
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lhões de escudos (49,2%), dos quais 69,4% (5.164.795), no valor de 16.218,6 milhões de escudos (68,2%), 
foram verificadas na cidade da Praia.

Gráfico I.8 - Distribuição de operações efetuadas nos ATM por ilha
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Fonte: SISP

Em São Vicente, foram realizadas 16,7% (2.363.935) das transações, no valor de 8.318,4 milhões de 
escudos, e na ilha do Sal 2.003.250 operações, no valor de 7.726,1 milhões de escudos.  As restantes ilhas 
representaram 16,3% do total das operações (2.302.646 transações) e 17,6% do valor total de fundos mo-
vimentados no canal ATM (8.507,4 milhões de escudos).

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

Quantidade: unidades.

2015 2016 2017 2018 2019

Número de terminais  5 336    6 566    6 722    7 312    8 284   

Caixas automáticos - ATM  169    171    179    191    204   

Terminais de pagamento - POS  5 167    6 395    6 543    7 121    8 080   

Fonte: SISP.

No final do ano, a rede vinti4 registava 8.080 POS em funcionamento, em todo o território nacional. 
Foram instalados 972 novos terminais, em 2019. Destes POS, 4.110 (51%) possuíam contrato de aceita-
ção de cartões internacionais.

Foi registado nos centros com maior densidade populacional, o maior número de POS instalados, a 
saber, Praia (680) e São Vicente (367). As ilhas do Sal (282) e Boa Vista (140), também se destacaram 
neste registo, sendo que, nestes casos, justifica-se mais pela sua vocação turística. Os restantes concelhos, 
no seu agregado, não ultrapassaram os 387 terminais instalados.

Quanto às transações realizadas, à semelhança dos anos anteriores, houve um crescimento em quantidade 
(13,5%) e em valor (15,6%). O total de operações efetuadas foi de 19.750.099, no valor de 55.268,6 milhões 
de escudos. Em média, diariamente, foram efetuadas 54.110 operações, no valor de 151 milhões de escudos.
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Da perspetiva de distribuição geográfica da utilização dos POS em Cabo Verde, verifica-se que Santia-
go continua com uma grande concentração, com 49,7% do total das transações efetuadas, corresponden-
te a 26.181,5 milhões de escudos (53,4%). A cidade da Praia, individualmente, contribuiu com 8.194.664 
operações (83,4%), no valor de 25.976 milhões de escudos (88%), da totalidade das transações da ilha de 
Santiago. 

Os restantes municípios da ilha movimentaram 3.527,7 milhões de escudos (12,0%) referentes a 
1.628.434 operações (16,6%).

Quadro I.10 - Utilização do serviço POS por ilhas
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos

2019 Peso (%)

Quantidade Valor Quantidade Valor 

Santiago  9 823 098    29 503,7   49,7 53,4

Sal  3 245 678    10 986,5   16,4 19,9

São Vicente  4 365 782    8 906,2   22,1 16,1

Fogo  249 983    871,7   1,3 1,6

Santo Antão  575 061    1 054,4   2,9 1,9

São Nicolau  195 156    378,3   1,0 0,7

Boa Vista  1 116 803    3 197,8   5,7 5,8

Maio  107 809    229,8   0,5 0,4

Brava  70 729    140,2   0,4 0,3

Total  19 750 099    55 268,6   100 100

Fonte: SISP.

Ainda, na utilização do serviço POS nas ilhas, verifica-se que São Vicente registou 4.365.782 opera-
ções (22,1%) e Sal, 3.245.678 (16,4%). Entretanto, na movimentação de valores, inverteu-se esta posição, 
com a ilha do Sal a movimentar 10.986,5 milhões de escudos e São Vicente 8.906,2 milhões de escudos. 

O conjunto das restantes ilhas realizou 2.315.541 operações (11,7%), no valor de 5.872,2 milhões de 
escudos (10,6%). 

De salientar nesta análise, a evolução na ilha da Boa Vista, que, com uma contribuição individual de 
1.116.803 operações, no valor de 3.197,8 milhões de escudos, foi a que registou maior crescimento.
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Gráfico I.9 - Quantidade de operações efetuadas através do serviço Televinti4
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Fonte: SISP

No que respeita ao canal Televinti4, afirma-se a tendência de decréscimo do número de operações, 
que se vem verificando nos últimos 5 anos. 

No final do ano, estavam associados ao serviço 18.882 utilizadores, traduzindo uma diminuição de 2% 
no número de associados, quando comparado com o período homólogo (2018: 19.271). 

Registou-se um total de 87.011 operações, dos quais 71,9% com movimentação de fundos (Gráfico 
I.9), no valor de 59,3 milhões de escudos. Houve uma diminuição de 20,5% em quantidade e um cres-
cimento de 1,3% em valor, no total das operações processadas através deste canal, comparativamente a 
2018.

Quadro I.11 - Televinti4 - Operações com movimentação de fundos
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos.

2018 2019  Variação % 

 Quantidade  Valor  Quantidade  Valor  Quantidade  Valor 

 Operações  Televinti4  109 437    58,5    87 011    59,3   -20,5 1,3 

 Média diária  300    0,2    238    0,2   -20,6 0,0 

 Valor médio em escudos  534,6    681,1   

 Fonte: SISP. 

Tendo em conta o ligeiro aumento dos valores processados e o decréscimo na quantidade de opera-
ções, verifica-se que em comparação com o período homólogo, o valor médio por operação aumentou, 
situando-se em 681,1 escudos (2018: 534,6 escudos). 

Igualmente, com a diminuição da quantidade de operações, a média diária de operações também di-
minuiu para 238 operações em 2019, (2018: 300 operações).
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Quadro I.12 - Vinti4net - Operações com movimentação de fundos
Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos.

2018 2019  Variação % 

 Quantidade  Valor  Quantidade  Valor  Quantidade  Valor 

 Operações  Vinti4net  1 244    53,4    440    19,3   -64,6 -63,9 

 Média diária  3    0,1    5    0,2   46,7 36,7 

 Valor médio em escudos  42 941,5    43 836,9   
Fonte: SISP. 

(*) Quadro com base em 3 meses (janeiro/fevereiro/março) 

No que toca ao serviço Vinti4net, o decréscimo na sua utilização foi muito mais expressivo, quando 
comparado com os registos do ano de 2018. Em 2019, foram realizadas 440 operações (- 64,6%), no va-
lor de 19,3 milhões de escudos (-63,9%). Por cada operação foram transacionados em média 43.836,9 
escudos. De referir, que a evolução verificada nas operações realizadas através deste serviço justifica-se 
pela alteração ocorrida no protocolo de algumas entidades, cujas transações passaram a ser realizadas 
em plataformas próprias.

1.2.2. SWIFT

O ano de 2019 foi o primeiro de operacionalização do único Service Bureau da SWIFT em Cabo Ver-
de, após as ligações dos Bancos à SWIFT, anteriormente providas pela infraestrutura partilhada a partir 
do Banco Central, terem sido transferidas para o Service Bureau, no final de 2018. O Service Bureau 
proveu ligação à rede SWIFT a 7 instituições sob os desígnios das condições de segurança cada vez mais 
exigentes da SWIFT. 

O Banco de Cabo Verde, no cumprimento da sua função de superintendente do Sistema de Paga-
mentos Cabo-verdiano continuou a acompanhar esta infraestrutura que serve a comunidade da SWIFT 
a partir de Cabo Verde. Neste sentido, fez o seguimento do processo anual de Self Attestation (Auto 
Avaliação) das instituições no âmbito do CSP13 – Customer Security Programme da SWIFT e analisou as 
medidas de segurança divulgadas no ano que se dirigem aos users e que também se enquadram no CSP.

Em 2019, a SWIFT publicou a versão 2020 do CSCF (Customer Security Controls Framework) e anunciou 
mais uma milestone do CSP, a saber, a obrigatoriedade dos users, a partir de julho de 2020, efetuarem 
uma avaliação independente (Independent Assessment) à sua infraestrutura local. As orientações desta 
avaliação, a primeira deste género, foram divulgadas com a publicação do IAF (Independent Assessment 
Framework).

Como infraestrutura de pagamentos, a SWIFT continuou a revelar-se de extrema importância para a 
comunidade financeira. 

Conforme os dados estatísticos difundidos pela SWIFT, em 2019, foram enviadas mais de 8.454 milhões 
de mensagens FIN (financial messages), representando um crescimento de 10,6%, face ao ano de 2018. 

O pico de mensagens FIN (financial messages) foi verificado em 31 de outubro de 2019, com um total 
de 36.728 milhões de mensagens. 
13 Customer Security Programme (CSP) - é um programa dirigido às instituições utilizadoras dos serviços da SWIFT (users) 

e que visa o cumprimento de um conjunto de requisitos de segurança na comunidade SWIFT. O CSP é permanente e 
evolutivo e traduz-se na aplicação de uma estrutura de controlos de segurança nos ambientes e infraestruturas locais. É de 
verificação obrigatória para todos os usuários da SWIFT, conforme os requisitos que são definidos anualmente.
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O Gráfico I.10 retrata a evolução do tráfego mensal de mensagens SWIFTNET FIN durante o ano de 
2019, em comparação com 2018. 

Gráfico I.10 - Tráfego mensal SWIFT (milhões de mensagens FIN)
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Fonte: SWIFT FIN, Traffic & Figures – www.swift.com

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 em análise, e estabelece a com-
paração com o ano anterior. 

Em termos homólogos, o tráfego total de mensagens cresceu em cerca de 7,4%, na decorrência do 
crescimento do volume de pagamentos, transações do Tesouro e títulos, cujas prestações foram de 
5,6%,11,3% e 9,2%, respetivamente.

Gráfico I.11 - Distribuição do tráfego de mensagens FIN por mercado
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Na prossecução da sua missão de “assegurar direta-
mente ou regular, fiscalizar e promover o bom fun-
cionamento dos sistemas de compensação e paga-
mentos”, o Banco de Cabo Verde (BCV) atua como 
operador e fornecedor de serviços de liquidação em 
moeda do Banco Central.
Enquanto operador e fornecedor de serviços de liqui-
dação em moeda do Banco Central, garante a gestão 
e o funcionamento eficiente do Sistema Integrado de 
Compensação Interbancária e Liquidação (SICIL) 
e do Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação 
(SGDL).
Para tal, assegura o carácter definitivo e irrevogável 
da liquidação financeira, realizada através de con-
tas únicas detidas por participantes, que no SICIL 
efetua-se por compensação dos saldos multilaterais 
apurados no processamento de uma grande quanti-
dade de operações de baixo valor, enquanto o proces-
samento no SGDL é efetuado operação por operação 
de grande montante.
O objetivo principal subjacente resume-se à mitiga-
ção dos riscos que são inerentes ao SICIL e ao SGDL, 
sobretudo o risco sistémico, ainda que limitado, que 
pode ocorrer por efeito de contágio entre os seus 
participantes, em que a incapacidade de um ou mais 
participantes atuar como se esperava, faz com que 
outros participantes não consigam cumprir com as 
suas obrigações quando é devido. Desta forma, o 
BCV consegue garantir a fluidez das liquidações e, 
por conseguinte, o funcionamento eficiente do Sis-
tema.

Liquidação Financeira 

Em Cabo Verde existe um único sistema de liquida-
ção, o Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação 
(SGDL), em funcionamento desde abril de 2008, e é 
da competência do Banco de Cabo Verde. 
Este sistema tem como objetivo oferecer um serviço 
de liquidação, em moeda de Banco Central, aos par-
ticipantes autorizados a deter uma conta de liquida-
ção no BCV, permitindo-lhes processar, com eficácia, 
os movimentos relativos à execução da política mo-
netária e, consequentemente, minimizar os riscos de 
crédito, de liquidez e sistémico. Constitui igualmen-

te, um instrumento essencial de apoio de participan-
tes14 na gestão dos seus fundos, na medida em que 
lhes proporciona informações ao longo do dia para 
efeito de monitorização de operações sobre as quais 
intervêm, e lhes oferece a possibilidade de consulta, 
a todo o momento, do saldo das suas contas junto do 
Banco de Cabo Verde.
A sessão de liquidação no SGDL encontra-se orga-
nizada em duas subsessões distintas: i) o Período 
Normal, que funciona das 8 às 15 horas, em que é 
permitida a liquidação de todas as operações elegí-
veis no Sistema e ii) o Período de Pré-Fecho, que fun-
ciona das 15 às 16 horas e se restringe à liquidação de 
alguns tipos de operação. Embora o horário de en-
cerramento da sessão de liquidação das operações no 
SGDL tenha 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 mone-
tário e contratadas pelos participantes, próximo ao 
cut-off do Período de Pré-Fecho, ou ainda, os saldos 
de compensação referentes ao segundo ciclo de com-
pensação.

Compensação interbancária

São integrantes do Sistema de Compensação Inter-
bancária, em que o Banco de Cabo Verde realiza, 
por compensação, a liquidação financeira de todas 
as operações por eles processadas, (i) o sistema de 
compensação de Cheques e Documentos Afins, (ii) 
o sistema de Transferência Eletrónica de Fundos a 
Crédito e (iii) o sistema das operações processadas 
através da rede vinti4, que abrangem a participação 
direta de sete instituições de crédito, para além do 
Tesouro e do próprio BCV.
Para a compensação interbancária é utilizada a rede 
interbancária de comunicação da SISP, como o canal 
de transmissão entre os participantes do SICIL, sen-
do que a respetiva informação, quando processada, é 
enviada às diversas entidades envolvidas, ficando o 
Banco de Cabo Verde encarregue de proceder à liqui-
dação dos saldos respetivos apurados.

14 Essas informações são disponibilizadas somente aos partici-
pantes do SGDL que também fazem parte do SICIL.

Caixa 3 - Serviços de liquidação financeira e compensação interbancária
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No sistema de Compensação de Cheques e Docu-
mentos Afins, existe uma única compensação a nível 
nacional, onde a desmaterialização dos cheques obri-
ga ao cumprimento da normalização técnica relati-
va à existência da linha ótica de leitura, por forma a 
facilitar o processamento e a transmissão dos dados 
entre as instituições participantes.  
O sistema de Transferência Eletrónica de Fundos a 

Crédito engloba as transferências a crédito indepen-
dentemente do montante. 
No sistema das operações processadas através da rede 
vinti4, único que funciona 24 horas por dia e nos sete 
dias da semana, incorpora o processamento de tran-
sações efetuadas nos caixas automáticos (ATM), ter-
minais de pagamento automáticos (POS), televinti4 e 
pagamentos vinti4net.
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1.3. Liquidação Financeira e Compensação Interbancária 
1.3.1. Liquidação Financeira

O Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação (SGDL)

Em 2019, o Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação processou 28.020.523 operações, no valor de 
9.748.874,4 milhões de escudos, o que equivale a cerca de 50 vezes o valor do PIB, a preços correntes15, 
no ano em referência.

Quadro I.13 - Operações liquidadas no SGDL

Quantidade: unidades.  Valor: milhões de escudos. 

2018 2019 Variação (%)

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

 Liquidação por compensação - SICIL  24 976 863    260 600,8    28 008 768    289 236,0   12,1 11,0

Cheques  305 972    71 073,3    305 080    74 425,6   -0,3 4,7

Transferências interbancárias  672 415    140 329,6    740 963    158 771,7   10,2 13,1

Rede Vinti4  23 998 476    49 197,9    26 962 725    56 038,7   12,4 13,9

Liquidação por operação  9 901    8 315 542,5    11 755    9 459 638,4   18,7 13,8

Mercado Cambial  2 869    62 854,5    3 495    84 279,1   21,8 34,1

Mercado Monetário  1 801    8 165 183,4    2 604    9 307 891,0   44,6 14,0

Bolsa de Valores  1 275    29 441,6    1 300    26 882,7   2,0 -8,7

Operações de depósito e levantamento  1 801    34 149,9    1 775    36 061,1   -1,4 5,6

Outras operações  2 155    23 913,1    2 581    4 524,5   19,8 -81,1

Total  24 986 764    8 576 143,3    28 020 523    9 748 874,4    12,1    13,7   

Fonte: Banco de Cabo Verde.

O SGDL tem vindo, desde a sua entrada em funcionamento, a processar quantidades e valores cres-
centes de operações. O crescimento em quantidade e valor verificado em 2019, é sustentado sobretudo 
pela variação notória observada nas liquidações com origem no Mercado Monetário (44,6% e 14%).

As operações liquidadas pela rede vinti4, em termos de quantidade, continuaram a impulsionar a ten-
dência evolutiva do SGDL nos últimos anos. Verifica-se, entretanto, que em 2019 o crescimento da rede 
vinti4 foi menos acentuado (2019: 12,4%; 2018: 32%), refletindo-se diretamente no crescimento global da 
quantidade de liquidações efetuadas no SGDL (2019:12,1%; 2018:30,8%).

15 As projeções do BCV para o PIB, a preços correntes, de 2019, situaram-se nos 195.202 milhões de escudos.
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Gráfico I.12 - Evolução das operações liquidadas no SGDL
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Fonte: Banco de Cabo Verde

Prevalece a tendência internacional de os sistemas de retalho processarem elevadas quantidades de 
pagamentos. Assim, verifica-se que os sistemas de compensação integrantes do SICIL contribuem com 
99,9% da quantidade total das operações liquidadas. Já os sistemas de liquidação por operação (a bruto) 
respondem por uma quantidade irrisória (0,1%) de operações liquidadas.  

Em relação aos valores processados, os sistemas de liquidação por operação sobressaem com 97,0% 
dos 9.748.874,4 milhões de escudos, facto que atesta a importância sistémica do SGDL. A liquidação por 
compensação fica entretanto pelos 3,0%.

Gráfico I.13 - Movimento global das operações liquidadas no SGDL
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Nas liquidações por operação, verifica-se em 2019, um aumento de 18,7%, em quantidade (mais 1.854 
operações) e de 13,8%, em valor (mais 1.144.095,9 milhões de escudos), o que resulta numa redução de 
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4,2% no valor médio liquidado, que passa de 839,9 milhões de escudos, em 2018, para 804,7 milhões de 
escudos.

Gráfico I.14 - Distribuição do peso das liquidações por bruto no SGDL
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Na distribuição do peso das liquidações por bruto, (Gráfico I.14), confirma-se a elevada concentração 
do risco de liquidez nas operações com origem no Mercado Monetário que, individualmente, represen-
tam 98,4% (9.307.891 milhões de escudos) do valor total liquidado e 22,2% da quantidade total proces-
sada. 

O agregado das operações do mercado cambial e operações de depósito e levantamento de numerário 
efetuadas pelas instituições de crédito responde por 1,3% do valor liquidado por bruto, embora contri-
buam, em quantidade, com 29,7% (3.495 operações) e 15,1% (1.775 operações), respetivamente.

As operações com origem na Bolsa de Valores de Cabo Verde contribuem com um peso de 11,1% 
em quantidade e de 0,3% em valor, correspondente a 1.300 operações no valor de 26.882,7 milhões de 
escudos, sendo que, 81,7% deste valor (25.527,7 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 22% em quantidade.

Em linha com o crescimento verificado no movimento global da liquidação, observa-se (Quadro I.14), 
igualmente, um aumento da média diária de operações liquidadas no SGDL, em 2019, tanto em termos 
de quantidade (12,1%), como em valor (13,7%), face ao montante da média diária liquidada em 2018. 
Esta passou de 99.548,9 operações, no valor de 34.167,9 milhões de escudos, em 2018, para 111.635,5 
operações, no montante de 38.840,1 milhões de escudos, em 2019, com destaque para esse valor total 
processado, diariamente, dos quais 37.083,2 milhões de escudos advêm do Mercado Monetário.
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Quadro I.14 - Médias diárias16 de operações liquidadas no SGDL

 Quantidade: unidades. Valor: milhões de escudos.

2018 2019 Variação (%)

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Liquidação por compensação - SICIL  99 509,4    1 038,3    111 588,7    1 152,3    12,1       11,0      

Cheques  1 219,0    283,2    1 215,5    296,5   -0,3       4,7      

Transferências interbancárias  2 678,9    559,1    2 952,0    632,6    10,2       13,1      

Rede Vinti4  95 611,5    196,0    107 421,2    223,3    12,4       13,9      

Liquidação por operação  39,4    33 129,7    46,8    37 687,8    18,7       13,8      

Mercado Cambial  11,4    250,4    13,9    335,8    21,8       34,1      

Mercado Monetário  7,2    32 530,6    10,4    37 083,2    44,6       14,0      

Bolsa de Valores  5,1    117,3    5,2    107,1    2,0      -8,7      

Operações de depósito e levantamento  7,2    136,1    7,1    143,7   -1,4       5,6      

Outros  8,6    95,3    10,3    18,0    19,8      -81,1      

Total  99 548,9    34 167,9    111 635,5    38 840,1    12,1      13,7

Fonte: Banco de Cabo Verde.

Na liquidação por compensação (SICIL) foram liquidadas, em média, 111.588,7 operações por dia, no 
valor de 1.152,3 milhões de escudos, correspondente a um aumento de 12,1% em quantidade e de 11,0% 
em valor, quando comparado com a média diária de operações verificada em 2018, o que resulta em mais 
12.079 operações, no valor de 114,1 milhões de escudos. 

A variação global positiva verificada na liquidação através do SICIL (Quadro I.14), deve-se ao cres-
cimento verificado, sobretudo, nos sistemas de compensação de transferências interbancárias e da rede 
vinti4, em quantidade, de 10,2% e 13,1% e, em valor, de 12,4% e 13,9%, respetivamente. 

Em 2019, a rede vinti4 continuou a assumir uma posição de destaque, em termos de quantidade, ten-
do liquidado no SGDL um total de 26.962.725 operações (96,3%). Em valores processados, foi o sistema 
de compensação de transferências interbancárias que se destacou com o processamento de 158.771,7 
milhões de escudos (54,9% do valor total).

16 Os sistemas de compensação de cheques e de transferências eletrónica de fundo a crédito, bem como os demais sistemas 
que liquidam por bruto no SGDL, operaram 251 dias, em 2018 e 251 dias, em 2019. A rede vinti4 funcionou 365 dias em 
ambos os anos.
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Gráfico I.15 - Operações liquidadas por horário de liquidação
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Fonte: Banco de Cabo Verde

Analisando a distribuição das operações liquidadas no sistema por horários de liquidação, verifica-se 
um pico de liquidação no 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 instituições de crédito e os reembolsos das operações de mercado aberto. 

Gráfico I.16 - Concentração do fluxo de liquidez por período de liquidação
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A concentração do fluxo de liquidez no sistema manteve-se assim mais densa no período normal, com 
87,5% da quantidade total das liquidações (19.283 operações). O período de pré-fecho, registou 12,5% 
das operações (2.766 operações).
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Fonte: www.FreePik.com

A prestação de serviços bancários também está a mu-
dar na era digital! 
Hoje em dia, para oferta de serviços bancários, para 
além de instituições tradicionais existe também uma 
variedade de empresas que, manipulando as variáveis 
de tempo e espaço, conseguem desafiar as estruturas 
ditas tradicionais e cativar os clientes com serviços 
baseados em tecnologias diversas. 
Os bancos digitais fazem parte deste setor das novas 
tecnologias financeiras. 
O banco digital ou banco online é uma instituição de 
pagamento onde todos os serviços bancários são pres-
tados online. Desde o acesso, atendimento, instruções 
de operações, tudo é efetuado em plataformas online 
ou móvel, envolvendo altos níveis de automatização de 
processos e serviços baseados na WEB. 
Até mesmo para iniciar a relação com um banco digi-
tal, no ato de abertura de conta, o cliente não precisa 
deslocar-se até uma estrutura física (tradicionalmen-
te conhecido por agência ou balcão), basta-lhe, por 
exemplo, efetuar o download de um aplicativo para 
um dispositivo móvel. O processo é feito online, bem 
como o envio de documentos e assinaturas. 
Um pouco por todo o mundo, e cada vez mais, a banca 
online tem vindo a ganhar espaço, com os bancos 100% 
digitais a crescerem. A oferta apelativa destas institui-
ções é baseada na inovação de produtos e serviços, nos 
custos reduzidos, na disponibilidade e comodidade per-
mitindo acesso 24 horas nos 7 dias por semana (con-
trariamente ao tradicional horário de expediente bancá-
rio), ou seja, na economia de tempo e espaço. 

A prestação de serviços bancários está em transfor-
mação na era digital e a figura do Banco, tal como 
idealizada até o final do milénio passado, está a ser 
desafiada para novas perspetivas. Os bancos surgi-
ram muito antes da era da informação e da internet 
e, com a transformação digital, têm vindo a sentir o 
impacto no seu negócio, agora também pretendido 
por outro tipo de instituição, que não tendo, neces-
sariamente, aspirações de Banco (forma tradicional) 
consegue visualizar o seu lugar no mercado, tendo 
por alavanca a inovação tecnológica.
A propósito da forma em como a vida das pessoas 
tornou-se “digital”, em 2017, Ms. Sabine Lautens-
chliager17 , numa intervenção feita num workshop do 
Banco Central Europeu sobre as fintech, afirmava que 
estas já pareciam ser “the next big thing”, comparan-
do-as às invenções de impacto estrutural no Mundo 
inteiro, como a internet, ou então, mais anterior ain-
da, à invenção da própria roda.
Do ponto de vista do consumidor de serviços ban-
cários, a transformação digital no sector financeiro 
é bem evidente, por exemplo, nos serviços de pa-
gamento. O consumidor da era digital encontra-se 
plenamente aberto às diversas propostas de transfe-
rências de fundos entre contas, que lhe tragam bene-
fícios de custo e economia efetiva do seu tempo.  
Em Cabo Verde, no que toca aos pagamentos, o De-
creto-legislativo nº 8/2018 e o Decreto-legislativo nº 
9/2018, ambos de 28 de novembro, estabelecem o re-
gime jurídico que regula a prestação de serviços de 
pagamento e o acesso à atividade das instituições de 
pagamento e instituições de moeda eletrónica, respe-
tivamente. Nesses diplomas já se encontra estabeleci-
do um conjunto de requisitos para acolhimento das 
novas tendências de prestação de serviços de paga-
mento, na era digital. 
A abordagem e postura para se encarar os próximos 
tempos recomendam um olhar critico para as novas 
realidades da banca, que já são desenvolvidas a nível 
internacional. O futuro das instituições bancárias e da 
prestação de serviços bancários em todas as paragens 
passará, inevitavelmente, pela reformulação das for-

17 Discurso proferido, na altura, na qualidade de Member of the 
Executive Board of the European Central Bank e Vice-Chair of 
the Supervisory Board of the Single Supervisory Mechanism.

Caixa 4 - A transformação digital nos serviços bancários



Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano / 2019                                        41

mas da banca tradicional e a consideração da simbiose 
dos serviços financeiros com a inovação tecnológica. 
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1.3.2. Compensação Interbancária

O Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação (SICIL) 

No global as operações compensadas no SICIL registam um crescimento de 12,6%, em quantidade 
e de 11,0%, em valor, quando comparado com o ano anterior, o que corresponde a um aumento global 
dos processamentos efetuados (24.976.863, no valor de 260.600,8 milhões de escudos, em 2018, para 
28.008.768, no valor de 289.236,1 milhões de escudos, em 2019).

Houve uma quebra inexpressiva no valor médio por operação realizada no SICIL (0,01 milhões de 
escudos), face ao ano anterior, resultante de um aumento das quantidades. Os valores médios dos siste-
mas de cheques e transferências têm-se mantido em 0,2 milhões de escudos há cinco anos consecutivos 
(2015-2019) e o valor médio do sistema da rede vinti4 há três anos que se fixou em 0,002 milhões de 
escudos (Gráfico I.17).  

O sistema de cheques e documentos afins vem perdendo terreno ao longo dos anos, devido à dimi-
nuição do processamento das transações com origem na utilização de instrumentos de pagamento em 
suporte papel. Este sistema, praticamente, não evoluiu em termos de quantidade nos últimos cinco anos 
(2015-2019), e teve um decréscimo de 3,3%, nos valores processados. 

Os sistemas que processam transações baseadas em instrumentos eletrónicos – transferências inter-
bancárias e operações da rede vinti4 – continuam evoluindo positivamente, com taxas de variação de 
10,2% e 13,1% e de 12,3% e 13,9%, em quantidade e em valor, respetivamente, face ao ano de 2018.  

Gráfico I.17 - Distribuição do valor médio por operação no SICIL
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Gráfico I.18 - Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação (SICIL)
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O sistema da rede vinti4 continua com a maior representatividade em termos de quantidade, 96,3% 
(2018: 96,1%). 

Quanto aos montantes processados, os sistemas de cheques e de transferências, conjuntamente, per-
manecem com a maior representatividade face aos valores totais processados, 80,6% (2018: 81,1%). 

Note-se que o peso do sistema de cheques, em valor, diminuiu 1,5%, enquanto o peso do sistema de 
transferências interbancárias aumentou 1,0%, relativamente a 2018. 

Cheques e Documentos Afins

O sistema de Cheques e Documentos Afins registou uma média mensal de 25.088 cheques, resultante 
também da quebra gradual da utilização deste instrumento de pagamento em suporte papel no decurso 
dos últimos cinco anos (2015-2019), apesar do ligeiro aumento em valor (4,2%), relativamente a 2018 
(Quadro I.15). 

Entretanto, o valor médio, correspondente a 0,2 milhões de escudos por cheque, vem se mantendo 
inalterado por mais de 10 anos consecutivos, num cenário em que os cheques obtiveram variações nega-
tivas na grande maioria dos meses do ano.
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Quadro I.15 - Dados mensais sobre cheques apresentados à compensação

Quantidade: unidades. Valor: milhões de escudos.

2018 2019 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro 26 868 7 530,8 25 082 6 993,0 -6,6 -7,1

fevereiro 23 449 4 694,4 23 384 6 959,9 -0,3 48,3

março 25 492 6 278,9 24 345 5 473,6 -4,5 -12,8

abril 25 376 6 099,5 24 383 5 745,7 -3,9 -5,8

maio 26 550 6 104,7 26 490 5 663,1 -0,2 -7,2

junho 23 848 5 812,7 22 499 5 287,2 -5,7 -9,0

julho 25 597 5 763,7 26 877 5 776,1 5,0 0,2

agosto 25 266 5 872,7 24 311 5 794,3 -3,8 -1,3

setembro 22 236 4 757,1 23 773 5 711,1 6,9 20,1

outubro 26 258 5 522,7 26 525 5 849,3 1,0 5,9

novembro 25 006 5 249,1 24 657 5 900,9 -1,4 12,4

dezembro 26 343 6 211,6 28 734 7 651,8 9,1 23,2

Total 302 289 69 897,8 301 060 72 806,1 -0,4 4,2

Média diária 1 204 278,5 1 199 290,1 -0,4 4,2

Média mensal 25 191 5 824,8 25 088 6 067,2 -0,4 4,2

Fonte: SISP.

Note-se que o aumento de 9,1% da quantidade de cheques apresentados foi o mais significativo veri-
ficado no mês de dezembro, enquanto a taxa de diminuição menos expressiva (6,6%) registou-se no mês 
de janeiro, comparando com o ano de 2018. Em termos de valor, o mês de fevereiro obteve o maior cres-
cimento (48,3%) e o mês de março ficou com a menor taxa de decréscimo (12,8%), face ao ano anterior.

Deste modo, foram compensados e liquidados 1.199 cheques por dia, no valor de 290,1 milhões de 
escudos. Foram processados menos 5 cheques (11,6 milhões de escudos), quando comparado com as 
médias diárias registadas em 2018. Os maiores processamentos foram registados no mês de dezembro 
(quantidade: 28.734; valor: 7.651,8 milhões de escudos).
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Quadro I.16 - Cheques e devoluções apresentados à compensação (mensais)

Quantidade: unidades. Valor: milhões de escudos.

Cheques  Devoluções

Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro 25 082 6 993,0 292 112,3

fevereiro 23 384 6 959,9 274 73,4

março 24 345 5 473,6 308 153,2

abril 24 383 5 745,7 318 96,4

maio 26 490 5 663,1 381 164,0

junho 22 499 5 287,2 331 205,1

julho 26 877 5 776,1 574 149,6

agosto 24 311 5 794,3 298 122,2

setembro 23 773 5 711,1 300 124,8

outubro 26 525 5 849,3 306 163,6

novembro 24 657 5 900,9 314 62,7

dezembro 28 734 7 651,8 324 192,2

Total 301 060 72 806,1 4 020 1 619,5

Média mensal 25 088 6 067,2 335 135,0

Total 2018 302 289 69 897,8 3 683 1 175,5

Média Mensal 2018 25 191 5 824,8 307 98,0

Fonte: SISP

Do total de 305.080 documentos processados (74.425,6 milhões de escudos), 4.020 equivalem a devo-
luções (1.619,5 milhões de escudos), que demonstram um comportamento em sentido contrário em ter-
mos de quantidade face aos cheques apresentados, traduzindo-se numa variação positiva da quantidade 
(9,2%) e num aumento mais significativo do valor (37,8%), comparativamente ao ano transato.

No contexto de acréscimos de cheques devolvidos, a maior contribuição da quantidade registou-se no 
mês de julho (574), prosseguido do mês de maio (381), que também regista o segundo maior valor das 
devoluções (164,0 milhões de escudos). No mês de junho, entretanto, foi devolvido o maior valor (205,1 
milhões de escudos). 

Quadro I.17 - Cheques e devoluções apresentados à compensação

Quantidade: unidades. Valor: milhões de escudos.

2018 2019 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Cheques 302 289 69 897,8 301 060 72 806,1 -0,4 4,2

Devoluções 3 683 1 175,5 4 020 1 619,5 9,2 37,8

Total 305 972 71 073,3 305 080 74 425,6 -0,3 4,7

Média diária 1 219 283,2 1 215 296,5 -0,3 4,7

Fonte: SISP
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Analisando a média mensal das devoluções, conclui-se que a quantidade processada e compensada 
sofreu uma variação positiva de 307 documentos, em 2018, para 335, em 2019, correspondente a um 
valor superior de 135,0 milhões de escudos. 

No que se refere ao peso dos cheques truncados e não truncados (Gráfico I.19), saliente-se a mesma 
tendência que se vem observando nos anos anteriores, que resulta numa quantidade de cheques não 
truncados (155.716) superior aos cheques truncados (145.344), face à quantidade total dos cheques apre-
sentados à compensação. 

Gráfico I.19 - Peso dos cheques truncados e não truncados
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Fonte: SISP

Esta representatividade mantém-se, embora seja bastante superior, quando observamos o valor dos 
cheques não truncados (70.885,9 milhões de escudos) e o dos cheques truncados (1.920,1 milhões de 
escudos).

A média mensal dos cheques truncados, que em 2019 fixou-se em 12.112 documentos processados, 
no valor de 160,0 milhões de escudos, enquanto que foram apresentados à compensação uma média 
mensal de 12.976 cheques não truncados, no valor de 5.907,2 milhões de escudos.
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Quadro I.18 - Cheques devolvidos, por motivos de devolução

Quantidade: unidades. Valor: milhões de escudos.

2018 2019

Quantidade  Valor Quantidade  Valor 

Motivos de devolução

Por Instituição Sacada

Não compensável   87    18,2    156    29,1   

Falta de requisito principal  299    111,9    372    164,4   

Falta ou insuficiência de provisão  1 489    412,5    1 678    553,3   

Saque irregular  605    197,7    423    338,0   

Endosso irregular  15    40,4    5    1,5   

Cheque com fundo revogado – por justa causa   5    0,8    -      -     

Cheque sem fundo revogado – por justa causa  3    0,4    3    0,9   

Cheque com fundo revogado – apresentação fora do prazo  9    1,6    -      -     

Cheque sem fundo revogado – apresentação fora do prazo  5    0,4    5    0,2   

Conta bloqueada  56    7,3    34    4,5   

Conta suspensa  -      -      1    0,0   

Conta encerrada  2    0,6    1    0,0   

Mau encaminhamento  153    41,0    91    24,5   

Número de conta inexistente  8    3,0    10    1,0   

Número de cheque inexistente  27    9,5    14    2,6   

Erro nos dados  143    58,2    90    19,3   

Importância incorretamente Indicada  303    110,3    396    101,0   

Falta de entrega do cheque  -      -      -      -     

Registo duplicado  58    3,8    343    57,7   

Falta de carimbo/referência de apresentação/inexistência de endosso  6    0,8    1    0,2   

Cheque viciado com fundo  3    0,0    -      -     

Cheque viciado sem fundo  -      -      -      -     

Devolução a pedido da instituição tomadora  34    9,4    51    15,7   

Imagem não recebida ou ilegível  291    124,7    275    292,9   

Incumprimento na compensação pela Instituição Tomadora   -      -      -      -     

Por Instituição Tomadora

Motivo de devolução inválido  18    1,0    15    0,8   

Mau encaminhamento  2    1,6    2    0,5   

Registo duplicado  1    0,0    1    0,0   

Devolução fora do prazo  61    20,4    53    11,3   

Total 3 683  1 175,5   4 020  1 619,5   

Fonte: SISP.
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Com um peso de 41,7% no total das devoluções, o motivo “Falta ou insuficiência de provisão” conti-
nua sendo a maior causa de cheques devolvidos (Quadro I.18). A devolução de cheques por este motivo 
aumentou 12,7%, quando comparado com o período anterior. 

O “Saque irregular” continua sendo o segundo maior motivo de devolução, embora com um peso 
global bastante inferior (10,5%; 2018: 16,4%). A terceira maior causa manteve-se no motivo de devolução 
“Importância Incorretamente Indicada”, tendo apresentado um total de 396 documentos processados.

As causas das devoluções efetuadas pelas instituições tomadoras, mas cujas razões são imputáveis às 
instituições sacadas, pelas inconformidades detetadas nas instituições sacadas, foram o “motivo de devo-
lução inválido”, o “mau encaminhamento”, o “registo duplicado” e a “devolução fora do prazo”, represen-
taram 1,8% do total das devoluções efetuadas.  

Conforme dados dos anos anteriores, verifica-se que o maior número de cheques apresentados man-
tém-se no escalão de valores até 30 mil escudos (48,3%; 2018: 50,9%) e que o maior valor continua sendo 
emitido no intervalo acima dos 10 milhões de escudos com um peso de 25,8% (2018: 24,1%), ainda que 
apresentem quantidades inexpressivas (Gráfico I.19 e Quadro I.19).

Na distribuição de cheques apresentados à compensação por escalão de valores, a taxa de crescimento 
no intervalo de 100.001 a 500.000 escudos, que permanece com uma grande concentração de valores 
(12.058,0 milhões de escudos), situou nos 12,4% e 7,9%, em quantidade e valor, respetivamente, quando 
comparado com 2018.

Gráfico I.20 - Cheques apresentados e devolvidos à compensação por escalão de valor
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Quadro I.19 - 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 63 362 357,7 258 1,7 21,0 0,5

10 001 20 000 49 330 738,9 266 4,2 16,4 1,0

20 001 30 000 32 826 825,9 177 4,5 10,9 1,1

30 001 50 000 39 538 1 576,8 581 23,2 13,1 2,2

50 001 100 000 41 437 3 007,2 656 47,5 13,8 4,1

100 001 500 000 54 052 12 058,0 1626 386,5 18,0 16,6

500 001 1 000 000 9 958 7 293,7 221 164,1 3,3 10,0

1 000 001 2 000 000 5 072 7 354,1 131 187,3 1,7 10,1

2 000 001 3 000 000 1 802 4 570,8 30 76,4 0,6 6,3

3 000 001 4 000 000 968 3 492,5 22 82,5 0,3 4,8

4 000 001 5 000 000 752 3 509,4 16 86,5 0,2 4,8

5 000 001 10 000 000 1 297 9 211,2 21 174,8 0,4 12,7

10 000 001 20 000 000 406 5 799,1 8 109,3 0,1 8,0

20 000 001 100 000 000 246 9 592,3 7 270,9 0,1 13,2

> 100.000.000 14 3 418,5 0 0,0 0,0 4,7

Total 301 060 72 806,1 4 020 1 619,5 100 100

Fonte: SISP

O maior crescimento registou-se no escalão de cheques compreendido entre 20.000.001 e 100.000.000 
escudos, com uma variação face aos dados do ano de 2018 de 26,8% e de 22,1%, em quantidade e em 
valor, respetivamente. Porém, verifica-se que o maior decréscimo ocorreu no escalão superior a 100 mi-
lhões de escudos (quantidade: 17,6%), quando comparado com o ano anterior, enquanto que, em termos 
de valor, os mesmos registos apontam para o intervalo entre 50.001 e 100.000 escudos (18,4%).

Analisando as devoluções, o escalão compreendido entre 100.001 a 500.000 escudos permanece com 
o maior peso dos documentos devolvidos (quantidade: 40,4%; valor: 23,9%), equivalente a 1.626 devo-
luções, no valor de 386,5 milhões de escudos. Destaca-se o facto de os 15 cheques devolvidos no escalão 
de valores entre 10.000.001 e 100.000.000 escudos, no valor de 380,3 milhões escudos, representar 23,5% 
do peso total das devoluções.
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No exercício das atividades de Superintendência e 
no cumprimento da missão que o artigo 19.º da sua 
Lei Orgânica lhe reserva, o Banco de Cabo Verde 
(BCV) encarrega-se da centralização da informação 
reportada pelas instituições de crédito, quanto ao uso 
indevido do cheque.
A rescisão de convenção de cheque entre uma 
entidade (singular ou coletiva) e a instituição de 
crédito da qual ela é cliente implica a sua inclusão na 
Listagem de Utilizadores de cheques que oferecem 
Risco (LUR), a comunicar pelo BCV a todas as 
instituições de crédito.
A divulgação da LUR tem como objetivo principal 
informar as instituições de crédito que, além de 
obrigadas a rescindir a convenção de cheque e a 
recolher os módulos de cheques, estão impedidas 
de fornecer novos módulos àqueles cujos dados nela 
constem, durante um período legal de dois (2) anos. 
Todavia, pode a instituição de crédito que impôs a 
rescisão, antes do término desse período, solicitar 

ao BCV a remoção do seu cliente da LUR, a fim 
de com ele celebrar nova convenção. A decisão de 
autorização de celebração de convenção do BCV 
produz efeitos em relação a todas as instituições 
de crédito e é difundida nos mesmos modos que a 
divulgação da LUR.
Em 2019, passaram a ter cadastro na Central de 
Incidentes de Cheques (CIC) mais 190 utilizadores, o 
que representa um crescimento de 7% relativamente a 
2018. Ao todo, estavam registados 3.103 utilizadores 
na CIC, dos quais 2.332 (75%) eram pessoas 
singulares. 
Totalizou-se em 286 o número de comunicações 
que as instituições de crédito endereçaram à CIC 
ao longo de 2019, o que espelha um aumento de 
18% (mais 44 comunicações) relativamente ao ano 
anterior. Se, por um lado, este aumento assinala 
a ocorrência de um maior número de incidentes – 
de má utilização e/ou de utilização de cheque após 
notificação de rescisão – por outro lado, revela 

Caixa 5 - Central de Incidentes de Cheques - (CIC)

Gráfico I.21 - Utilizadores registados na CIC Gráfico I.22 - Entidades incluídas na LUR
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maior rigor por parte das instituições de crédito no 
cumprimento da lei, principalmente no que toca aos 
prazos para envio de comunicações ao BCV relativas 
à rescisão da convenção de cheque com quem, pela 
utilização indevida do instrumento, revele pôr em 
causa o espírito de confiança que deve presidir a sua 
circulação.
A pedido das instituições de crédito, em 2019, o BCV 
incluiu na LUR 228 entidades. Por outro lado, além das 
175 entidades que deixaram de constar dessa Listagem 
por limite de prazo, o Banco Central apreciou e 

aprovou 42 pedidos de remoção provenientes das 
instituições de crédito, perfazendo-se, assim, em 217, 
o total de remoções ocorridas em 2019.
A atividade da CIC inclui igualmente, em 
cumprimento do dever previsto no ponto n.º 7, 
do artigo 6.º da Instrução Técnica publicada pela 
Circular Série A, n.º 163, de 2011.11.23, o serviço 
público de atendimento (presencial ou por telefone) 
aos interessados que queiram ser informados sobre o 
que a seu respeito conste na Central.
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Transferências Eletrónicas de Fundos a Crédito

Processando transações baseadas em instrumentos de pagamento eletrónicos, este sistema registou 
uma média mensal de 61.663 transferências, no valor de 13.223,9 milhões de escudos.

Quadro I.20 – Transferências mensais processadas através do sistema de compensação

Quantidade: unidades. Valor: milhões de escudos.

2018 2019 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro 44 395 10 056,5 50 306 11 149,7 13,3 10,9

fevereiro 49 206 9 043,4 54 682 10 898,8 11,1 20,5

março 55 757 10 986,4 57 211 12 892,7 2,6 17,4

abril 52 686 10 217,2 60 036 12 934,0 14,0 26,6

maio 57 677 12 506,1 65 082 13 174,7 12,8 5,3

junho 51 619 10 518,1 58 479 11 953,5 13,3 13,6

julho 60 991 12 338,3 63 324 12 874,7 3,8 4,3

agosto 56 751 13 139,6 62 046 15 236,5 9,3 16,0

setembro 55 010 10 740,6 60 037 12 413,6 9,1 15,6

outubro 60 996 11 865,5 67 337 12 973,7 10,4 9,3

novembro 60 311 13 376,7 64 914 12 948,0 7,6 -3,2

dezembro 66 476 15 463,4 76 504 19 237,3 15,1 24,4

Total 671 875 140 251,6 739 958 158 687,3 10,1 13,1

Média diária 2 677 558,8 2 948 632,2 10,1 13,1

Média mensal 55 990 11 687,6 61 663 13 223,9 10,1 13,1

Fonte: SISP

Nos últimos cinco anos (2015-2019), o valor médio por operação processada vem se mantendo nos 
0,2 milhões de escudos, no contexto das transferências apresentarem taxas de variação positivas na ge-
neralidade dos meses, à exceção da diminuição ocorrida no valor apresentado em novembro, face ao ano 
precedente. 

O pico de processamentos, em quantidade e valores, foi registado no mês de dezembro, onde também 
se registou o maior aumento em quantidade (15,1%), face ao ano anterior.

Diariamente, foram processadas, em média, 2.948 transferências compensadas e liquidadas, no valor 
de 632,2 milhões de escudos, ou seja, mais 271 transferências, no valor de mais 73,4 milhões de escudos, 
comparativamente ao ano de 2018.
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Quadro I.21 - Transferências e devoluções apresentadas à compensação

Quantidade: unidades. Valor: milhões de escudos.

Transferências Devoluções

Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro 50 306 11 149,7 50 7,1

fevereiro 54 682 10 898,8 41 5,8

março 57 211 12 892,7 422 10,5

abril 60 036 12 934,0 102 6,0

maio 65 082 13 174,7 88 4,6

junho 58 479 11 953,5 36 12,6

julho 63 324 12 874,7 36 12,1

agosto 62 046 15 236,5 18 5,0

setembro 60 037 12 413,6 24 2,7

outubro 67 337 12 973,7 80 2,3

novembro 64 914 12 948,0 50 8,2

dezembro 76 504 19 237,3 58 7,6

Total 739 958 158 687,3 1 005 84,5

Média mensal 61 663 13 223,9 84 7,0

Total 2018 671 875 140 251,6 540 78,0

Média mensal 2018 55 990 11 687,6 45 6,5

Fonte: SISP.

As transferências devolvidas demonstram um comportamento no mesmo sentido das apresentadas, 
contudo, com uma variação positiva bastante expressiva em termos da quantidade (86,1%; valor: 8,3%), 
quando comparado com o período anterior.

Não obstante, do conjunto das 739.958 operações processadas, no valor de 158.687,3 milhões de escu-
dos, apenas 1.005 correspondem a devoluções, no valor de 84,5 milhões de escudos. O peso das devolu-
ções sobre o total de processamentos continua sendo irrelevante.

Analisando a dinâmica das devoluções mensais, regista-se, em média, um acréscimo da quantidade 
de 45, em 2018, para 84, em 2019, equivalentes a um montante superior de 7,0 milhões de escudos, rela-
tivamente ao ano transato. 

O mês de março registou a maior quantidade de transferências devolvidas (422), enquanto que junho 
registou o pico de valores devolvidos (12,6 milhões de escudos).
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Gráfico I.25 - Transferências apresentadas à compensação por participantes
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Analisando o peso dos participantes no sistema de compensação de transferências, o Tesouro (48,9%), 
em termos de quantidade, reafirmou, uma vez mais, a sua relevância neste sistema, tendo mesmo se ni-
velado ainda mais ao agregado dos processamentos efetuados pelo conjunto das Instituições de Crédito 
(49,5%). 

O Tesouro compensou 362.091 transferências, no valor de 49.843,9 milhões de escudos, o que resultou 
em acréscimos (quantidade: 44,3%; valor: 12,1%), face ao ano anterior. 

O conjunto das IC compensaram um total de 366.010 transferências, no valor de 105.282,6 milhões 
de escudos. O valor médio aumentou de 0,2 milhões de escudos, em 2018, para 0,3 milhões de escudos 
por transferência, em 2019.

O Banco de Cabo Verde, enquanto participante deste sistema continuou a ter uma contribuição pou-
co expressiva (quantidade: 1,6%; valor: 2,2%), apesar do valor médio por transferência, que se manteve 
inalterado desde 2013, ter aumentado de 0,2 milhões de escudos em 2018, para 0,3 milhões de escudos 
em 2019, resultante do processamento de 11.857 documentos, no valor de 3.560,8 milhões de escudos.

Gráfico I.26 - Transferências apresentadas e devolvidas à compensação por fecho
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O fecho 1 deste sistema de compensação continua a cumprir as expetativas de processamento de 
maiores quantidades (97,5%) e valores (95,8%). Entretanto, contrariamente ao expectável, é também 
neste fecho 1 que são devolvidas o grosso das transferências (quantidade: 98,9%; valor: 92%)18. 

Ao analisarmos a classificação das transferências por código de operação, verificamos que as “Outras 
transferências” (49,4%) e os “Honorários” (46,7%) foram, em quantidade, os tipos de transferência mais 
processadas no fecho 1. O primeiro tipo, entretanto, com uma representatividade bastante superior em 
termos de valor (82,3%), em relação aos “Honorários”. 

Quadro I.22 - Transferências por fecho e código de operação
Quantidade: unidades. Valor: milhões de escudos.

Apresentadas Devolvidas

Código de operação Quantidade Valor Quantidade Valor

Fecho 1

Rendas/Aluguer 16104 719,4 18 0,425951

Honorários 337250 19302,7 509 12,6

Outras Transferências 356 411 125 080,4 444 60,8

Outros 11 804 6 961,2 0 0,0

Total 1 721 569 152 063,6 971 73,9

Fecho 2

Honorários 10 321 622,7 3 0,1

Outras Transferências 7941 5 939,8 8 6,7

Outros 127 61,2 0 0,0

Total 2 18 389 6 623,7 11 6,8

Total geral 739 958 158 687,3 982 80,6

Fonte: SISP.

No fecho 2, entretanto, verifica-se que a superioridade das “Outras transferências” registou-se apenas 
nos valores processados (89,7%), tendo as transferências a título de “Honorários” predominado em ter-
mos de quantidades processadas (56,1%).

Quadro I.23 - Transferências apresentadas à compensação por código de serviço
Quantidade: unidades. Valor: milhões de escudos.

2018 2019 Variação %

Código de serviço Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Fecho 1

Ordens de transferência com NIB 641 134 132 884,2 721 569 152 063,6 12,5 14,4

Total 1 641 134 132 884,2 721 569 152 063,6 12,5 14,4

Fecho 2

Ordens de transferência com NIB 18 410 30 741,0 18 389 6 623,7 -0,1 -78,5

Total 2 18 410 30 741,0 18 389 6 624 -0,1 -78,5

Total Geral 659 544 163 625,2 739 958 158 687,3 12,2 -3,0
Fonte: SISP.

18 Segundo os regulamentos do SICIL, a devolução de transferências deve ocorrer pelo fecho 2.
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Os dados de 2019 confirmam os acréscimos obtidos no fecho 1, com o recurso às “Ordens de paga-
mento com NIB” a registarem aumentos em quantidade (12,5%) e em valor (14,4%). No fecho 2 houve 
um decrescimento significativo nos montantes apresentados no fecho 2 (78,5%), comparando com o ano 
de 2018. Há dois anos que não se regista qualquer recurso ao código de serviço “Ordens de transferência 
sem NIB”.

Quadro I.24 - Transferências devolvidas à compensação por fecho e código de serviço

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos.

2018 2019 Variação %

Código de serviço Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Com  movimentação de fundos

Fecho 1

Devolução de transferências com NIB 237 25,3 195 25,8 -17,7 2,1
Resposta a pedido de devolução de transferência 
de participante ordenante com valor contabilístico 271 44,8 788 50,9 190,8 13,6

Total 1 508 70,1 983 76,7 93,5 9,5

Fecho 2

Devolução de transferências com NIB 28 5,5 4 6,5 -85,7 18,6
Resposta a pedido de devolução de transferência 
de participante ordenante com valor contabilístico 4 2,4 18 1,2 350,0 -50,0

Total 2 32 7,9 22 7,7 -31,3 -2,2

Total Geral 540 78,0 1 005 84,4 86,1 8,3

Sem  movimentação de fundos

Fecho 1
Pedido de devolução de transferência pelo 
participante ordenante 328 183,5 1 008 73,6 207,3 -59,9

Resposta a pedido de devolução de transferência 
de participante ordenante sem valor contabilístico 102 141,9 221 16,2 116,7 -88,6

Total 1 430 325,4 1 229 89,8 185,8 -72,4

Fecho 2
Pedido de devolução de transferência pelo  
participante ordenante 65 9,1 46 8,0 -29,2 -11,9

Resposta a pedido de devolução de transferência 
de participante ordenante sem valor contabilístico 0 0,0 1 0,1 - -

Total 2 65 9,1 47 8,0 -27,7 -11,9

Total Geral 495 334,5 1 276 97,8 157,8 -70,8

Fonte: SISP.

De um total de 1.054 “Pedidos de devolução”, processados nos fechos 1 e 2, no valor de 81,6 milhões de 
escudos, 806 transferências foram efetivamente devolvidas (58,4 milhões de escudos). Ainda, do total dos 
pedidos de devolução, 222 foram respondidos sem informação contabilística e 26 ficaram por responder 
pelos participantes dos beneficiários.
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Gráfico I.27 - Peso das transferências apresentadas à compensação por escalão de valor
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Fonte: SISP

Os escalões de menor valor continuam a apresentar a maior concentração de processamentos de transfe-
rências, no que toca às quantidades. Assim, 77% das transferências apresentados (570.207) corresponderam 
a valores compreendidos entre os 5 e 100 mil escudos. Entretanto, em termos de valores, os três escalões que 
integram este intervalo representaram 13,8% do total de valores transacionados pelo sistema.

A maior quantidade de transferências situou-se no escalão de 5 a 25 mil escudos, com 226.205 proces-
samentos. Este escalão teve um peso de 30,6% do total dos documentos compensados. Entretanto, pelos 
valores processados, (3.187,9 milhões de escudos), que representaram apenas 2% do total de valores 
processados confirma-se a característica de retalho deste sistema. Cada operação em média movimentou 
0,1 milhões de escudos.

Do lado oposto, no escalão acima de 2,5 milhões de escudos, situaram-se os maiores valores processados, 
num total de 109.517,6 milhões de escudos (69%). Este escalão, entretanto, representou apenas 0,8% do total de 
transferências processadas pelo sistema (6.141). Cada operação processou, em média, 17.833 milhões de escudos.

Gráfico I. 28 - Peso das transferências devolvidas à compensação por escalão de valor
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Na devolução de transferências constata-se que nos escalões até 100 mil escudos concentraram-se, de 
forma expetável, 89,7% das devoluções (901 transferências), mas que em termos de valores representa-
ram apenas 26,1% (22,1 milhões de escudos).

O escalão acima dos 2,5 milhões de escudos também seguiu o mesmo comportamento das transfe-
rências apresentadas à compensação, tendo sido responsável por apenas 4 documentos devolvidos (peso: 
0,4%), no valor de 16,5 milhões de escudos, representativos do segundo maior peso (19,6%; 2018: 47,6%), 
face ao valor total das devoluções de transferência por escalão de valor.

Liquidação das operações da rede vinti4

Responsável pelo processamento da compensação de operações interbancárias efetuadas nos caixas 
automáticos (ATM), terminais de pagamentos automáticos (POS), televinti4 e pagamentos vinti4 net. 
Trata-se do único sistema do SICIL que funciona ininterruptamente (365 dias). 

Neste sistema foram processadas 26.962.725 operações, no valor de 56.038,7 milhões de escudos. 
Houve um crescimento de 12,4%, em quantidade, e de 13,9%, em valor, quando comparado com 2018. 

Quadro I.25 - Liquidação de operações da rede vinti4
Quantidade: unidades. Valor: milhões de escudos.

Rede vinti4

Quantidade Valor

2015 10 662 686 33 473,0

2016 12 920 163 38 001,5

2017 18 186 231 43 691,8

2018 23 998 476 49 197,9

2019 26 962 725 56 038,7

Fonte: SISP.

Nos últimos cinco anos (2015-2019) registou-se um extraordinário crescimento da quantidade de 
operações processadas por este sistema (142,8%) e uma variação positiva significativa de 67,4% do mon-
tante total processado. 

Em termos de quantidades processadas, este sistema, em 2019, representou 96,3% das operações do 
SICIL.
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Gráfico I.29 - Evolução das operações liquidadas através da rede vinti4
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Fonte: SISP

O sistema de compensação de operações da rede vinti4 permanece como a infraestrutura de com-
pensação com maiores quantidades processadas, mas que, no entanto, em termos de valores, representa 
apenas 19,4% do total processado no SICIL. 

Cada operação neste sistema processou em média, e pelo quarto ano consecutivo, 0,002 milhões de 
escudos, o que lhe confere o título de sistema de retalho por excelência.
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A forma como entendemos os serviços de pagamen-
to está a mudar, para se concentrar na simplificação 
da vida das pessoas. O desafio é estar à velocidade 
do mercado e neste contexto as fintech têm um pa-
pel fundamental, propondo soluções inovadoras nos 
serviços financeiros, especialmente nos pagamentos. 
O Banco de Cabo Verde (BCV), ciente das oportu-
nidades que a inovação tecnológica traz consigo, 
bem como dos riscos e dos desafios decorrentes da 
emergência de novos modelos de negócios e de no-
vos players, continuou com o firme compromisso de 
promover a inovação nos produtos e serviços finan-
ceiros, a par da garantia da estabilidade e integridade 
do sistema financeiro.
Iniciativas diversas de acompanhamento das impli-
cações da inovação tecnológica no sistema financei-
ro cabo-verdiano foram desenvolvidas pelo BCV, ao 
longo do ano de 2019, procurando fortalecer o diá-
logo com atuais e potenciais operadores do mercado 
financeiro.
A nível da regulamentação, o ano de 2019 foi de ma-
terialização da regulamentação que decorre da publi-
cação do pacote legislativo para o Sistema de Paga-
mentos Cabo-verdiano em novembro de 2018. 
Foi publicado o Aviso n.º 6/2019, de 18 de julho, que 
regulamenta o processo de autorização das institui-
ções de pagamento e das instituições de moeda ele-
trónica, e estabelece normas adicionais em matéria 
de capital social mínimo, fundos próprios e requisi-
tos de proteção de fundos recebidos pelas referidas 
instituições. 
O BCV trabalhou ainda num conjunto de regula-
mentos, visando quer o ajuste de documentação já 
existente, quer a produção de nova regulamentação 
em matéria diversa:
- Interoperabilidade dos Sistemas de Pagamento;

- Gestão, processamento de operações e anomalias 
em rede partilhada de pagamentos com cartão ou 
dispositivo semelhante;
- Condições para emissão, aceitação e utilização de 
cartões de pagamento;
- Contas de Pagamento;
- Disponibilização de fundos em contas de paga-
mentos;
- Atualização do Aviso nº3/2017, de 14 de agosto 
de 2017 – Abertura de contas de depósito bancário – 
ajuste à nova realidade de serviços.
No que toca ao Sistema de Liquidação, em 2019, 
foram efetuados desenvolvimentos aplicacionais, 
no Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação 
(SGDL), que resultaram numa melhoraria na 
conexão com o Sistema Integrado de Gestão de 
Reservas (SIGER) e na entrada em produção da 
conexão Sistema Integrado de Gestão de Tesouraria 
do BCV (SIGEST).
Ainda, o BCV realizou duas ações de inspeção em 
matéria de instrumentos de pagamento (cheques, 
transferências, depósitos) para averiguar e avaliar 
junto das instituições de crédito o cumprimento das 
normas estipuladas e fomentar a credibilização dos 
instrumentos de pagamento junto ao público. Nestas 
inspeções foi analisado o cumprimento das normas 
estipuladas, pelo Decreto-legislativo n.º12/95, de 12 
de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-
-legislativo n.º 12/2010, de 08 de novembro, que re-
gula a restrição ao uso do cheque; pelo Decreto-Lei 
n.º 41/2009, de 02 de novembro, conjugado com o 
Decreto-Legislativo n.º 8/2018, de 28 de novembro, 
sobre os prazos de disponibilização de fundos em 
contas de pagamento e pelo o Aviso n.º 3/2017, de 14 
de agosto, que regulamenta o processo de abertura de 
contas de depósito. 

Caixa 6 - Regulamentação e controlo
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Na era digital os consumidores procuram conveniên-
cia, eficiência e rapidez. A chamada geração millen-
nials19, mais conectada, deseja realizar transações 
através de plataformas e aplicativos de tecnologia 
móvel, procurando acima de tudo comodidade e fa-
cilidade na gestão financeira da sua vida quotidiana. 
Trata-se de uma geração exigente, que já não presta 
muita fidelização ao modelo de banca tradicional20.
O surgimento e proliferação das fintech21 encon-
tra terreno propício neste contexto de necessidades 
identificadas de rapidez, comodidade e facilidade 
de tratamento de questões financeiras. Ou seja, são 
entidades que operam no setor financeiro com mo-
delos de negócio baseados em tecnologias inovado-
ras, são as próprias tecnologias aplicadas aos serviços 
financeiros e que são utilizadas por essas entidades, 
ou então, são participantes tradicionais do sistema 
financeiro, como bancos e instituições de pagamento. 
Se o fenómeno das fintech ganha cada vez mais im-
portância para o mercado financeiro, um pouco por 
todo o mundo, não é menos verdade, que a sua regu-
lamentação também é uma realidade, revelando vá-
rios desafios às entidades reguladoras e supervisoras.
Projetar um quadro regulatório adequado às fintech 
é uma tarefa complexa e contínua, tendo em conta a 
dinâmica que a inovação tecnológica impõe, o con-
texto das economias globalizadas e interdependentes 
e de consumidores cada vez mais exigentes.
Por um lado, as autoridades não podem negligenciar 
a promoção do desenvolvimento tecnológico para o 
bem da economia, do sistema financeiro e de políti-
cas públicas, por exemplo a inclusão financeira. Por 
outro lado, mais tecnologia e inovação significam, 
inevitavelmente, aumento de riscos diversos, ten-
do em conta as interdependências dos negócios e a 

19 Millennials é um conceito em Sociologia que se refere à corte 
dos nascidos após o início da década de 1980 e até 1995. Essa 
geração desenvolveu-se numa época de grandes avanços tec-
nológicos, prosperidade económica, e facilidade material, e 
efetivamente, em ambiente altamente urbanizado, imediata-
mente após a instauração do domínio da virtualidade como 
sistema de interação social e midiática.

20 Ver Millennial Disruption Index, 2013, Viacom Media Networks.
21 O termo fintech resulta da aglutinação das expressões financial & 

technology (em português, “tecnologia financeira”), que se refere 
à aplicação de tecnologia na prestação de serviços financeiros.

criatividade da oferta disponibilizada que pode tanto 
corroer a privacidade dos consumidores, como até 
mesmo incentivar condutas antiéticas muitas vezes. 
De um modo geral, os riscos associados ao surgimen-
to das fintech podem ser divididos em quatro gran-
des tipos: risco estratégico, risco operacional, risco 
cibernético e risco de compliance (ver Implications of 
Fintech developments for banks and bank supervisors 
- fevereiro de 2018, BIS).
Algumas das mais avançadas e emergentes econo-
mias de mercado estão a trabalhar no sentido de de-
senvolverem mecanismos que permitam promover 
uma aplicação ordenada de novas tecnologias no 
setor financeiro. Um dos exemplos mais notáveis e 
difundido a nível mundial é a criação das “regulatory 
sandboxes”. 
Regulatory sandboxes são "ambientes seguros", onde 
as empresas podem experimentar produtos inova-
dores, serviços, modelos de negócios e mecanismos 
de entrega sem incorrer imediatamente em todas as 
consequências regulamentares, normalmente impli-
cadas no envolvimento na atividade em questão.
A sandbox permite que as experiências inovadoras 
ocorram em um ambiente controlado, por um perío-
do de tempo devidamente identificado, com orien-
tação jurídica e regulamentar das autoridades de su-
pervisão e, em caso de sucesso, as soluções podem 
então ser disponibilizadas ao mercado, com base nas 
diretrizes definidas pelo regulador e nos subsídios 
colhidos nesse período experimental22. 
Este tipo de iniciativa para a regulamentação dos 
serviços financeiros tem o potencial de oferecer uma 
concorrência mais efetiva ao mercado, defendendo o 
interesse dos consumidores, com a redução do tempo 
e, potencialmente, do custo de se colocar ideias ino-
vadoras no mercado. Adicionalmente, permite maior 
acesso ao financiamento por parte das empresas ino-
vadoras e a colocação de mais serviços em modo de 
experiência, o que aumenta a probabilidade do seu 
lançamento nos mercados.
Em 2017, a Deloitte identificou as cidades de Lon-
dres (considerada a capital mundial da fintech), Abu 
Dhabi, Luxemburgo (país/cidade), Cidade do Méxi-
22 Regulatory sandbox Framework, fevereiro 2019, Saudi Arabian 

Monetary Authority.

Caixa 7 – Fintech: Desafios à sua regulamentação
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co e Singapura, como as mais bem avaliadas no que 
diz respeito à regulamentação do ecossistema mun-
dial das fintechs. Três destas cidades fazem parte de 
um grupo de oito países que já possuem regulatory 
sandboxes, a saber, Emirados Árabes Unidos, Reino 
Unido, Singapura, Países Baixos, Malásia, Austrália, 
Canadá e Hong Kong. 
Para além destes países existem, ainda, mais oito (paí-
ses ou cidades) que também já propuseram a criação 
das suas próprias plataformas, embora não tenham 
ainda tomado os primeiros passos para iniciar testes 
com empresas do setor: Estados Unidos da América, 
Suíça, Dubai, Rússia, Indonésia, Taiwan, Tailândia e 
Noruega.
Não obstante os movimentos verificados em torno 
desta matéria ao nível das autoridades reguladoras, 
verifica-se, entretanto, que a regulamentação sobre 
as novas atividades e tecnologias das fintechs têm-se 
concentrado, não no fortalecimento de salvaguardas 
prudenciais propriamente ditas, mas sobretudo, na 
resiliência operacional e redução dos riscos na pro-
teção ao consumidor e aos dados. 
Ainda não está claro por exemplo se este fenómeno 
da tecnologia pode promover a efetiva concorrência 
pela diversidade, ou se poderá, em vez disso, promo-
ver o surgimento de novos oligopólios de big tech23 
(potencialmente globais), que não funcionam neces-
sariamente a favor dos interesses dos consumidores, 
o que pode gerar novos tipos de riscos para a estabi-
lidade financeira. Ou seja, existem ainda outros desa-
fios colocados às autoridades reguladoras, para além 
do entendimento e eventual controlo dos riscos ope-
racionais e de proteção ao consumidor e aos dados, 
e dependendo das respostas às questões levantadas 
pelo fenómeno das fintechs, poderão vir a surgir di-
ferentes tipos de intervenção e regulamentação pú-
blicas.  

23 Bigtech são as grandes empresas de tecnologia que dominaram 
o mercado nos últimos anos. Inicialmente pequenas startups, 
essas organizações, geralmente localizadas no Vale do Silício, 
criaram serviços inovadores e disruptivos com recurso a um 
modelo de negócios escalável, dinâmico e ágil.

Por cá, o Banco de Cabo Verde (BCV), no seu contí-
nuo papel de promotor e impulsionador do desenvol-
vimento e modernização do Sistema de Pagamentos 
também tem dado atenção especial ao fenómeno in-
ternacional das fintechs, ciente que será uma realida-
de inevitável em Cabo Verde. 
Em 2019, sucederam-se algumas iniciativas onde, 
para além do acompanhamento das tendências inter-
nacionais, fosse possível perceber-se as implicações 
da inovação tecnológica no Sistema Financeiro do 
país. As iniciativas passaram pelo estudo das ques-
tões relacionadas com a aplicação da tecnologia à 
área financeira e concretamente aos pagamentos, 
assim como entender os possíveis riscos associados 
aos novos canais de distribuição e novos modelos de 
negócio, no contexto cabo-verdiano.  
 “A melhor resposta dos Bancos Centrais seria con-
tinuar a aplicar uma política monetária eficaz, man-
tendo-se abertos a novas ideias e demandas, à me-
dida que as economias evoluem. (…) os reguladores 
terão provavelmente que expandir o seu espectro, de 
entidades nacionais para atividades sem fronteiras; 
da sua agência bancária local para transações globais 
criptografadas. (…) Mais fácil dizer do que fazer”.
– Christine Lagarde, Presidente do Banco Central 
Europeu, em “Central Banking and fintech a brave 
new world - innovations / Blockchain for Global De-
velopment” 2018.
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Capítulo II – Meios e Instrumentos de Pagamento

2.1. Evolução

A inovação tecnológica continua a impulsionar o desenvolvimento dos meios e instrumentos de pa-
gamento disponibilizados no sistema financeiro, um pouco por todo mundo, onde as ofertas procuram 
potenciar, a cada dia, as vantagens proporcionadas pela era digital que vivemos. 

Em Cabo Verde, constata-se uma mudança progressiva do comportamento do consumidor cabo-ver-
diano, demonstrando preferência pela utilização de instrumentos eletrónicos para realizar operações de 
pagamentos, em detrimento dos em suporte papel, sendo que o cabo-verdiano também se mostra receti-
vo às novas experiências de pagamento. 

Quadro II.1 - Meios e instrumentos de pagamento

Quantidade: unidades: valor: milhões de escudos.

2018 2019 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Notas e moedas em circulação  -  9 801,8    8 595,9   - -12,3

Cheques  1 273 554    193 867,6    1 080 108    192 600,5   -15,2 -0,7

     Compensação  305 972    71 073,3    305 080    74 425,6   -0,3 4,7

     Balcão  967 582    122 794,2    775 028    118 174,9   -19,9 -3,8

Transferências  2 336 825    274 931,8    2 403 660    277 318,6   2,9 0,9

     Interbancárias  672 415    140 329,6    740 963    158 771,7   10,2 13,1

     Intrabancárias  1 664 410    134 602,2    1 662 697    118 546,9   -0,1 -11,9

Cartões  24 078 981    92 948,3    27 025 750    103 673,8   12,2 11,5

Cartão Vinti4  23 137 462    81 890,1    25 809 219    90 440,1   11,5 10,4

Cartões Internacionais  941 519    11 058,2    1 216 531    13 233,7   29,2 19,7

Total¹  27 689 360    561 747,6    30 509 518    573 592,9   10,2 2,1

Peso %

Cheques 4,6 34,5 3,5 33,6 -1,1 -0,9

Transferências 8,4 48,9 7,9 48,3 -0,6 -0,6

Cartões 87,0 16,5 88,6 18,1 1,6 1,5
Fonte: Banco de Cabo Verde, 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.

Em 2019, 88,6% das operações de pagamentos realizadas no país foram com o recurso aos cartões de 
pagamento, (2018: 87%). 
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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

Os dados de 2019 confirmam a preferência de utilização dos cartões de pagamento, face às transferên-
cias e aos cheques. Destaca-se, ainda, um decréscimo na utilização do cheque de 15,2% em quantidade 
e 0,7% em valor (Gráfico II.2).

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

2.1.1. Numerário

Ainda que os dados demonstrem uma evolução no uso de instrumentos de pagamento eletrónicos, a 
análise dos indicadores de circulação monetária indica que o numerário continua sendo o instrumento 
mais utilizado pelos cabo-verdianos.
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Nas transações comerciais do dia-a-dia, o cabo-verdiano utiliza mais as notas e moedas, em muito, 
devido às suas características intrínsecas: utilização prática, confidencialidade e liquidez imediata. Isso, 
não obstante o facto da análise de alguns rácios que relacionam a circulação com os agregados monetá-
rios M1 (peso da circulação monetária) e M2 (preferência pela moeda do Banco Central) confirmar a 
predisposição dos últimos anos relativamente à utilização dos instrumentos de pagamento alternativos.

Quadro II.2 - Circulação monetária - indicadores

 Valor: milhões de escudos

2015 2016 2017 2018 2019

 Notas e moedas em circulação (C )  9 342,4    9 688,2    9 899,1    9 801,8    8 595,9   

 Depósitos à ordem (DO)  47 283,1    52 803,2    65 587,5    69 038,9    78 057,7   

M1(C+DO)  56 625,5    62 491,4    75 486,6    78 840,7    86 653,6   

Depósitos a prazo¹ (DP)  93 156,0    99 319,0    99 859,0    99 384,6    106 595,8   

M2 (M1+DP)  149 781,5    161 810,4    175 345,6    178 225,3    193 249,4   

PIB²  158 699,1    165 782,2    171 612,0    182 990,9    195 202,3   

 Rácios

Velocidade de circulação (V)

V1(PIB/C) 16,987 17,112 17,336 18,669 22,709 

Rácio Circulação/PIB

C/PIB 0,059 0,058 0,058 0,054 0,044 

Peso da circulação monetária

C/M1 0,165 0,155 0,131 0,124 0,099 

Preferência pela moeda do Banco Central

C/M2 0,062 0,060 0,056 0,055 0,044 
Fonte: Instituições de Crédito e Banco de Cabo Verde.
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 2019, o agregado monetário M124 teve um crescimento de 9,9% (2018: 4,4%) face ao ano anterior, 
reflexo do aumento de 13,1% nos Depósitos à Ordem e diminuição de 12,3% nas notas e moedas em cir-
culação. O coeficiente do peso da circulação da moeda (C/M1) situou-se em 0,099 pontos base em 2019, 
quando em 2018 foi de 0,124 pontos base. Reflexo desta evolução, o coeficiente da preferência pela moe-
da do Banco Central (C/M2), ponderada pela grandeza entre as notas e moedas em poder do público e a 
massa monetária, diminuiu de 0,055 pontos base em 2018, para 0,044 pontos base em 2019, o que atesta a 
tese de que os cabo-verdianos estão a mudar os seus hábitos de pagamento, optando, cada vez mais, pelos 
instrumentos de pagamento alternativos ao numerário.

24 M1 é a soma das notas e moedas em poder do público mais os depósitos à ordem.
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Gráfico II.3 - Evolução dos agregados monetários
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Fonte:  BCV e Instituições de Crédito

Em dezembro de 2019, as notas e moedas em circulação totalizaram 8.595,9 milhões de escudos, 
numa diminuição de 12,3% face ao ano transato. As notas representam 92,4% do total em circulação, das 
quais 84,8% correspondem às de mil e dois mil escudos. Esta primazia está muito ligada ao facto de serem 
as únicas denominações disponibilizadas nos ATM da rede vinti4.

Gráfico II.4 - Nota em circulação por denominação
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O dinheiro, a base da troca indireta, já não é o que era! 
De metais preciosos raros (ouro e prata), o dinheiro 
passou a ser cunhado em outros tipos de metais como 
cobre, zinco e níquel e em papel moeda. Chegados à 
era digital, passou a ser também um conjunto de dígi-
tos armazenados num dispositivo eletrónico que flui 
à velocidade da internet. A contínua transformação 
digital está a modificar completamente a natureza do 
dinheiro e a forma como pagamos bens e serviços. 
A rápida e crescente disseminação de soluções pri-
vadas, hoje permitem a realização de transações 
ponto-a-ponto (sem intermediação de terceiros) e 
o processamento de micropagamentos, através de 
aplicativos de uso bastante intuitivo e, nalguns casos, 
integrados às redes sociais. Algumas dessas soluções 
dispõem de moeda virtual (ex.: criptomoeda) própria 
para a concretização dessas transações/pagamentos. 
Em boa verdade, a moeda virtual não é moeda! Pois, não 
cumpre os requisitos necessários e, tampouco, tem curso 
legal obrigatório. Depende bastante da perceção da socie-
dade, a sua aceitação enquanto meio de pagamento.

Fonte: https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2014/10/shutter-
stock_29228173.jpg?w=730&crop=1

Uma das categorias de moeda virtual é a criptomoe-
da: moeda descentralizada em que a emissão de uni-
dades monetárias e verificação das transferências de 
fundos são feitas através de uma tecnologia gerada 
por meio de criptografia e algoritmos matemáticos 
– tecnologia do livro razão distribuído (Distributed 
Ledger Technology – DLT) que, no caso específico da 
Bitcoin, criptomoeda mais comum, recebe a designa-
ção Blockchain (Cadeia de Blocos).
Perante os vários desafios (em especial, excessiva vo-
latilidade associada à especulação, e uso em ativida-
des ilícitas) que a moeda virtual impõe aos sistemas 

financeiros, mas também por a DLT ser uma tecno-
logia inovadora e bastante promissora, bem como 
pelo facto do elevado dinamismo atual do comércio 
eletrónico acarretar uma quebra significativa na uti-
lização do numerário nalguns países, vários bancos 
centrais têm vindo a estudar a aplicação da DLT com 
encriptação na emissão de moeda digital do Banco 
Central (Central Bank Digital Currency – CBDC). 
A CBDC é uma moeda emitida por um Banco Cen-
tral, em formato digital e que poderá ser disponibili-
zada a todos os agentes económicos. Destaca-se desta 
definição que a CBDC é uma moeda fiduciária, logo 
ela tem curso legal obrigatório e cumpre três funções 
na economia: meio de troca, unidade de conta e re-
serva de valor. Portanto, ela pode ser convertida, por 
exemplo, em numerário, e a sua emissão e estabilida-
de ao longo do tempo são garantidas por ativos pú-
blicos estáveis detidos pelo Banco Central.
A CBDC pode ser classificada em duas categorias, a 
saber, de retalho (retail CBDC) e de grande montante 
(wholesale CBDC). A categoria de retalho, à semelhança 
do numerário, não terá restrições de acesso e poderá ser 
utilizada nas transações de pagamento do tipo pessoa-
-pessoa, pessoa-empresa e empresa-empresa. 
Pelo seu turno, a wholesale CBDC, tal como as re-
servas bancárias, apenas estará ao alcance das insti-
tuições financeiras que possuem conta aberta junto 
do Banco Central e que são contrapartes elegíveis de 
politica monetária, e poderá ser utilizada para liqui-
dação de operações de pagamento interbancário e de 
grande montante, inclusive transfronteiriços.  
A disponibilização da CBDC aos agentes económicos 
poderá vir a ser feita de forma direta: através de con-
tas de pagamento detidas junto do Banco Central, ou 
de forma indireta: através das instituições de crédito 
e de outras instituições financeiras. 
A infraestrutura para registo das transações em CBDC 
poderá ser baseada em conta (account-based) ou em 
valor (value-based). No primeiro caso, todos os utiliza-
dores de CBDC possuem uma conta digital dedicada e 
o Banco Central controla e regista todas as operações 
realizadas (não é permitido o anonimato). No segun-
do caso, o montante de cada transação é público, mas a 
identidade dos agentes é encriptada (existe anonimato), 
uma situação que se equipara muito a do numerário.

Caixa 8 – Moeda Digital do Banco Central
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Caso se vier a optar pelo acesso direto dos agentes eco-
nómicos à CBDC, tal escolha irá implicar que todos 
os agentes económicos tenham acesso ao balanço do 
Banco Central, uma realidade diferente da atual, em 
que apenas as instituições financeiras (em especial as 
de crédito e contrapartes de política monetária) têm 
esse privilégio. A base de dados comum (ledger) seria 
descentralizada, acessível por inúmeros utilizadores. 
Ainda nesse âmbito, cada transação representaria 
um bloco (block) que, depois de validada pelos uti-
lizadores da rede, seria agregada a outras idênticas, 
passando a fazer parte do ledger, de forma imutável e 
permanente. É uma opção que requer maior resiliên-
cia e robustez das infraestruturas de pagamento que 
servem de suporte das transações. Logo, o acesso à 
rede deve ser mediante autorização (permissioned) e 
o consenso assegurado pelo Banco Central. 
A CBDC poderá aumentar o nível de eficiência e a 
segurança dos pagamentos, tanto de retalho como de 
grande montante. 
No caso do retalho, prevê-se que a CBDC leve a uma 
redução do uso do numerário, o que irá contribuir 
para uma maior eficiência dos micropagamentos, 
a redução do custo de emissão, transporte e sanea-
mento do dinheiro físico, maior inclusão financeira 
da população e maior rastreabilidade das transações, 
evitando, assim, a informalidade da economia, a eva-
são fiscal e outras práticas ilícitas.
Nos pagamentos de grande montante e interbancários, 
a CBDC poderá introduzir maior rapidez no processa-
mento das ordens de pagamento (transações (quase) 

em tempo real) e estender o horário de liquidação. Tal 
desenvolvimento poderá resultar em maior economia 
de liquidez (menor necessidade de colateralização) e 
menor exposição dos participantes ao risco de crédito. 
Todavia, não menos importantes são os desafios que 
a emissão e a utilização da CBDC impõem às autori-
dades, principalmente nesta fase inicial de desenvol-
vimento da tecnologia que lhe serve de base. Desta-
quemos alguns deles. 
Desde logo, temos a segurança cibernética como um 
dos grandes desafios operacionais da implementação 
da CBDC. Um sistema digital central será sempre 
um alvo preferencial de ataques orquestrados por 
hackers,25 requerendo, portanto, níveis de segurança 
e de vigilância acrescidos. 
Existe, também, a preocupação que a digitalização da 
moeda possa agravar os receios sistémicos, facilitar 
os choques adversos e, assim, comprometer a estabi-
lidade financeira. Aqui o principal risco poderá re-
sultar de uma maior propensão para se converter os 
depósitos bancários em CBDC, sobretudo em con-
textos de desconfiança no sistema. 
Permitir ou não o anonimato das transações cria um 
trade-off entre a privacidade dos utilizadores e a li-
citude das transações. Logo, garantir que os fundos 
não estão a ser canalizados para atividades ilegais, 
sem pôr em causa a privacidade dos utilizadores, é 
um outro grande desafio. 

25 Pirata informático. Isto é, pessoa especialista em informática e 
programação, que explora falhas de segurança em sistemas e 
redes de computadores, visando algum benefício ilícito.

No caso da CBDC de acesso generalizado (de retalho), combinando o tipo de acesso com o tipo 
de infraestrutura de pagamento, temos as seguintes opções: 

Infraestrutura/
Acesso Baseada em valor Baseada em conta

Direto

Os agentes económicos têm acesso direto (conta 
detida no Banco Central) à CBDC e a infraes-
trutura de pagamento é baseada em valor (ano-
nimato dos intervenientes é permitido).

Os agentes económicos têm acesso direto à 
CBDC e a infraestrutura de pagamento é ba-
seada em conta, ou seja, todas as operações têm 
registos e a identidade dos intervenientes é co-
nhecida.

Indireto

Os agentes económicos têm acesso indireto 
(contas digitais dedicadas junto dos bancos 
comerciais) à CBDC e a infraestrutura de pa-
gamento é baseada em valor (anonimato dos 
intervenientes é permitido).

Os agentes económicos têm acesso indireto à 
CBDC e a infraestrutura de pagamento é ba-
seada em conta, sendo assim a identidade dos 
intervenientes conhecida.

Fonte: BCV
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Por último, embora os bancos centrais devam aten-
der à tendência digital atual, a criação de uma CBDC 
poderá ter o efeito adverso de aumentar o interesse 
das pessoas por soluções alternativas (criptomoedas 
ou mesmo moedas eletrónicas privadas). Nesse con-
texto, se o Banco Central perdesse para um privado 
o controlo da emissão monetária, deixaria de poder 
implementar a sua política monetária, resultando daí 
consequências praticamente imprevisíveis para o se-
tor real da economia.  
Em síntese, o rápido desenvolvimento de soluções di-
gitais de transferência de valores e a difusão da tecno-
logia móvel estão a dinamizar os pagamentos digitais. 
Os bancos centrais têm vindo a acompanhar essa ten-
dência e já se fala numa possível emissão de CBDC. 
Embora a tecnologia para tal já exista, estudos realiza-
dos indicam que ela se encontra ainda numa fase ini-
cial de desenvolvimento. Além disso, não obstante as 
inúmeras vantagens identificadas, os desafios exigem 
ponderação acrescida das autoridades na tomada de 
decisão quanto à emissão de uma CBDC. 
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2.1.2. Cheque

O cheque foi utilizado em 1.080.108 transações de pagamento, que totalizaram 192.600,5 milhões de 
escudos (Quadro II.1). Em comparação com o ano anterior, houve uma diminuição na utilização desse 
instrumento, tanto em valor (0,7%) como em quantidade (15,2%). 

Na quantidade processada, a diminuição observada foi principalmente ditada pelo decréscimo de 
19,9% nos cheques pagos ao balcão das instituições de crédito.  Em valores processados, não obstante o 
crescimento de 4,7% nos cheques apresentados à compensação, foi determinante a variação negativa de 
3,8% nos cheques que foram sacados sobre a própria instituição (pagos ao balcão).  

A média diária de cheques processados pelo sistema bancário passou de 5.074 cheques, no valor de 
772,4 milhões de escudos, em 2018, para 4.302 cheques, no valor de 767,3 milhões de escudos, em 2019. 
Ou seja, em cada dia útil de 2019 foram processados, em média, menos 771 cheques e menos 5,0 milhões 
de escudos, em comparação ao ano de 2018.  

Cada cheque processado teve um valor médio de 178.316 escudos, o que corresponde a uma taxa de 
crescimento de 17,1% face a 2018 (152.226 escudos). O valor médio de cada cheque processado via com-
pensação situou-se em 243.954 escudos (2018: 232.287 escudos). Ao esse valor foi de 152.478 escudos 
(2018: 126.908 escudos). 

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

Os agentes económicos continuam a aderir em massa à utilização dos instrumentos de pagamento ele-
trónicos (cartões de pagamento e transferências), dada a sua comodidade, segurança e rapidez. O cheque 
mantém-se como o instrumento de pagamento menos utilizado em Cabo Verde. 

Através desses três instrumentos de pagamento, em 2019, foram realizadas 30.509.518 operações e o 
cheque representou apenas 3,5% nesse universo. Todavia, em termos de valor, o peso do cheque continua 
bastante expressivo, representando 33,6% dos 573.592,9 milhões de escudos processados no sistema ban-
cário através destes instrumentos (Quadro II.1). 

Ainda com um nível de interbancariedade baixo, nota-se que os cheques pagos ao balcão representam 61,4% 
dos cheques emitidos em 2019, face aos processados através da compensação interbancária (Gráfico II.6). 
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Gráfico II.6 - Cheques da compensação e dos balcões das IC (em valor)
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Fonte: BCV e Instituições de Crédito

À semelhança dos anos anteriores, a maioria dos cheques processados pelo sistema bancário (64,2% 
dos 1.080.108 cheques processados) situou-se no escalão de valores que vai até os 50 mil escudos (Gráfico 
II.7). Contudo, em termos de valor, o seu peso foi de apenas 7,8% (14.929,7 milhões de escudos). 

O segundo escalão, que abarca os cheques emitidos entre os 50 mil e os 500 mil escudos, verificou um 
maior equilíbrio entre a quantidade (33,9%) e o valor (63,5%) processados. O terceiro escalão, de 500 mil 
a 10 milhões de escudos, embora tenha contribuído em apenas 1,9% do total de cheques processados, em 
termos de valor, o seu peso foi considerável (18,8%). 

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

De destacar ainda o penúltimo escalão (10 a 500 milhões de escudos) com um contributo residual em 
quantidade (0,1%), mas que correspondeu a 9,6% (18.522, 2 milhões de escudos) do valor processado 
em 2019. 
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No que diz respeito às devoluções (Quadro II.3), destaca-se que 4.502 dos cheques processados pelo sis-
tema bancário em 2019, no valor de 1.742,8 milhões de escudos, foram devolvidos. Houve um crescimento 
de 2% em quantidade e uma diminuição de 35,3% em valor, quando comparados com o ano transato. 

Mensalmente, foram devolvidos, em média, 375 cheques, no valor de 145,2 milhões de escudos, o que 
representa um acréscimo de 8 cheques e uma redução de 79,2 milhões de escudos, comparativamente a 
2018. Cada cheque devolvido no sistema bancário teve um valor médio de 387.124 escudos.  

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

2018 2019

Quantidade Valor Quantidade Valor

Compensação  3 683    1 175,5    4 020    1 619,5   

Balcão  729    1 518,2    482    123,3   

Total  4 412    2 693,7    4 502    1 742,8   

Média Mensal  368    224,5    375    145,2   

Fonte: Banco de Cabo Verde e Instituições de Crédito.

Com uma representatividade de 38,9% (1.729 cheques) do universo de cheques devolvidos, a falta ou 
insuficiência de provisão mantém-se como o principal motivo das devoluções em 2019. 

Nos demais 2.773 cheques (61,6% do total devolvido) as devoluções deveram-se a outros motivos, tais 
como, falta de requisito principal e irregularidade de assinatura. 

Gráfico II.8 - Peso dos cheques devolvidos por motivo de devolução
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Fonte: BCV

De realçar ainda que, relativamente ao ano de 2018, os outros motivos para justificar as devoluções de 
cheques em 2019 registaram um crescimento de 15,6%, ao passo que no motivo falta ou insuficiência de 
provisão registou-se um decréscimo de 21,8%. Tal situação levou a uma redução de 7,2%. na represen-
tatividade da falta ou insuficiência de provisão no total de cheques devolvidos, algo que também poderá 
ser visto como sendo o resultado de um melhor cumprimento das normas estipuladas quanto à restrição 
ao uso do cheque.
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Quadro II.4 - Total de cheques apresentados e devolvidos
 Quantidade: unidade; Valor: milhões de escudos.

2018 2019

Quantidade Valor Quantidade Valor

Total de Cheques  1 273 554    193 867,6    1 080 108    192 600,5   

Total de devoluções  4 412    2 693,7    4 502    1 742,8   

Cheques devolvidos/cheque apresentados (%) 0,3 1,4 0,4 0,9

Fonte: Banco de Cabo Verde e Instituições de Crédito.

Embora os cheques devolvidos terem registado um ligeiro crescimento em quantidade (2,0%), o seu 
peso (em quantidade e em valor) no universo de cheques processados pelo sistema bancário conservou-
-se baixo e estável, em comparação ao ano de 2018 (Quadro II.4), razão pela qual se possa concluir que o 
cheque preserva a sua credibilidade enquanto instrumento de pagamento.  

2.1.3. Transferências

As transferências bancárias continuam a crescer em Cabo Verde, posicionando-se como o segundo ins-
trumento de pagamento mais utilizado pelos cabo-verdianos na realização de transações de pagamento. 

Ao longo de 2019, o sistema bancário processou, no total, 2.403.660 transferências (intra e interban-
cárias), no valor de 277.318,6 milhões de escudos. Face a 2018, houve um crescimento de 2,9% em quan-
tidade e 0,9% em valor. Para esta performance contribuíram positivamente as transferências interbancá-
rias, que registaram taxas de crescimento de 10,2% em quantidade e 13,1% em valor. As transferências 
intrabancárias, pelo seu turno, conservaram a tendência de decréscimo, com uma variação negativa de 
0,1% em quantidade e 11,9% em valor.  

Gráfico II.9 - Transferências domésticas
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Se em quantidade destacam-se as transferências intrabancárias, com 69,2% do total de transferências 
processadas, em valor, são as transferências interbancárias que predominam, contribuindo para a forma-
ção de 57,3% do valor total processado pelo sistema bancário. 
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Diariamente, verificou-se uma média de 2.952 transferências interbancárias (2018: 2.679) no valor 
de 632,6 milhões de escudos (2018: 559,1 milhões de escudos). Já o valor médio de cada transferência 
interbancária realizada teve um crescimento de 2,7%, aumentando de 209 mil escudos em 2018, para 214 
mil escudos em 2019. 

Por dia, realizou-se, em média, 6.624 transferências intrabancárias (2018: 6.631), no valor de 472,3 
milhões de escudos (2018: 536,3 milhões de escudos). O valor médio de cada transferência intrabancária 
manteve a tendência de decréscimo do ano anterior, passando de 81 mil escudos em 2018 para 71 mil 
escudos em 2019, numa variação negativa de 11,8% face a 2018.

Na compensação interbancária, foram devolvidas 1.005 transferências, no valor de 84,5 milhões de 
escudos, o que, relativamente ao ano anterior, representa um crescimento de 86,1% em quantidade e 
8,3% em valor. 

Quando comparado com o total de transferências processadas durante o ano de 2019, à semelhança 
dos anos anteriores, as devoluções apresentam um peso residual, seja em quantidade (0,04%), seja em 
valor (0,03%). 
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Os meios de pagamento têm acompanhado o desen-
volvimento económico das diferentes épocas e civili-
zações. Há um grande histórico desde os primeiros 
grupos humanos, em que se recorria à troca direta 
para aquisição de produtos e serviços, até os dias de 
hoje, em que são utilizados diferentes meios eletróni-
cos para pagamentos, como é o caso do cartão.
A história do cartão de pagamento remonta ao sé-
culo XIX, de acordo com o registo histórico, sendo 
o seu uso retratado primeiramente no ano de 1888, 
no livro de ficção “Looking Backward”, da autoria do 
escritor norte americano Eduard Bellamy26.
Por volta de 1920, a ficção começou a tornar-se reali-
dade, quando nos Estados Unidos da América (EUA) 
as empresas privadas, sobretudo redes de hotéis e 
empresas petrolíferas, começaram a emitir cartões 
para permitir aos seus clientes comprar a crédito nos 
próprios estabelecimentos27. Através da apresentação 
de uma pequena placa de metal que trazia o nome 
do estabelecimento e a identificação do cliente, era 
possível o portador efetuar um pagamento no estabe-
lecimento emissor sem a utilização do dinheiro. 
Durante o período da grande depressão económica 
e a Segunda Guerra Mundial, verificou-se uma redu-
ção acentuada da expansão dos cartões nos EUA28. 
Com o “milagre económico americano”, em 1950 foi 
lançado pela empresa “Dinners Club” o primeiro car-
tão que pudesse ser utilizado em vários e diferentes 
tipos de estabelecimentos. Inicialmente, o cartão era 
fabricado em papel-cartão e somente em 1955 come-
çou-se a usar o plástico.

26 Fonte: Livro “O Dinheiro de Plástico - Cartões de Crédito e de 
Débito” - de Adelino Lopes Aguiar (1990).

27 Embora a versão mais aproximada do cartão de pagamento 
utilizado atualmente teve origem nos EUA, há quem situa a 
origem do cartão como meio de pagamento nos vales ou sen-
has que eram emitidos no início do século XX pelos armazéns 
populares no norte da Europa/Inglaterra aos operários, para 
estes abastecerem de bens até receber o salário. Vide “O Din-
heiro de Plástico - Cartões de Crédito e de Débito”.

28 Fonte: Caderno do Banco de Cabo Verde nº 1 – Cartões Bancários.

Primeira versão do cartão
"Dinners Club" em 1950

Primeira versão do cartão
"American Express" em 1958

Fonte: http://www.paybrasil.com.
br/etc/abre_artigo.php?id=1

Fonte: http://powerfullbrands.
blogspot.com/2007/07/american-

express.html

Foi também nos EUA, que em 1958 foi lançado pela 
“American Express Company” um cartão que dava 
ao seu titular a opção de pagar a sua dívida a prazo. O 
êxito foi imediato e o cartão tornou-se o mais conhe-
cido dos EUA. Rapidamente, outros bancos uniram-
-se a esse sistema, que ganhou amplitude internacio-
nal29. O avanço da tecnologia permitiu então conferir 
novas funções associadas ao cartão, sendo a primeira 
delas o levantamento de notas no Caixa Automático 
(ATM), que rapidamente se popularizou30.
Na década de 1970, o uso de cartões com bandas 
magnéticas (uma tecnologia de gravação de dados) 
foi padronizado, permitindo aos estabelecimentos 
verificar as transações eletronicamente. Com este ad-
vento conseguiu-se reduzir substancialmente o tem-
po gasto em uma operação.
As redes de cartões de pagamento globalizaram-se 
nos anos de 1980 e o cartão começou a ser utilizado 
em conjunto com um código secreto (PIN), na reali-
zação de operações em Terminais de Pagamento Au-
tomático (TPA). 
Mais tarde, no início dos anos 1990, surgiram os car-
tões com chips (dispositivo eletrónico de segurança 
adicional) também chamados de SmartCards. Os 
cartões com banda magnética tiveram um enorme 
sucesso, mas a tecnologia era especialmente vulnerá-
vel à clonagem e, com isso, o número de fraudes era 
crescente. O chip acrescentou ao plástico a capacida-

29 Fonte: https://africa.visa.com/about-visa/our_business/histo-
ry-of-visa.html.

30 No ano de 1967, a primeira ATM entrou em operação numa 
agência bancária em Londres. Vide https://www.ecommerce-
brasil.com.br/artigos/evolucao-dos-meios-de-pagamento-da-
pre-historia-internet-das-coisas/.

Caixa 9 – Evolução da tecnologia dos cartões de pagamento
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de de armazenar e processar informações, devida-
mente protegidos por protocolos criptográficos nos 
TPA, o que proporcionou um aumento considerável 
na segurança das transações. 
Os cartões de pagamento andam de mãos dadas com os 
avanços da tecnologia. Novas tendências para o cartão 
de pagamento são atualmente testadas e implementa-
das, um pouco por todo mundo, como os casos de:
Cartões com a tecnologia contactless - Permitem a 
realização de pagamentos através de TPA sem que seja 
introduzido o PIN do cartão. Os cartões e os TPA pre-
parados para efetuar pagamentos contactless são iden-
tificados com um símbolo31. Por segurança, existem 
limites para o valor máximo de cada pagamento con-
tactless e para o valor global das transações sucessivas 
que podem ser realizadas sem a introdução do PIN.
Cartões virtuais - Estes cartões estão associados 
a um cartão de débito, de crédito ou pré-pago, mas 
não têm suporte físico. São habitualmente utilizados 
para a realização de compras na internet (online) ou 
através de dispositivos móveis (mobile), permitindo 
a realização de pagamentos, sem necessidade de in-
trodução dos elementos do cartão físico que lhes está 
associado. Geralmente, os cartões virtuais são emiti-
dos com limites de utilização específicos, como por 
exemplo um prazo de validade reduzido ou valores 
máximos de transações32.
31 Fonte: https://www.todoscontam.pt/pt-pt/cartoes-contactless.
32 Fonte: https://www.equals.com.br/meios-de-pagamento-on-

line-que-sao-tendencia/.

Cartões de pagamento biométrico - A biometria no 
contexto de pagamento consiste na leitura da impres-
são digital para confirmar uma operação. A biome-
tria é feita usando tanto o cartão quanto a impressão 
digital do cliente, sendo que o padrão das digitais do 
titular do cartão é comparado com os dados regista-
dos no cartão. A ideia, inicialmente, é que a leitura da 
biometria substitua o uso de senhas.
Em Cabo Verde o cartão de pagamento já é uma reali-
dade desde 1999, com a criação do cartão Vinti4, que 
permite ao seu titular usufruir de inúmeros serviços 
disponibilizados nos ATM, nos TPA, nos telemóveis 
e na internet. A grande importância que o cartão de 
pagamento vem tendo na vida das pessoas é indicada 
pelos registos dos pagamentos em Cabo Verde nos 
últimos anos, em que o uso do cartão de pagamento 
destaca-se como o meio privilegiado dos consumi-
dores, representando 88,6% das operações realizadas 
em 2019 (superior aos dados dos anos anteriores, em 
que houve aumento em cada ano, excetuando o de-
créscimo de 0,5% registado entre os anos de 2012 e 
2013)33.
É previsível que o cartão como meio de pagamento 
continue a evoluir, com impacto em Cabo Verde, de 
forma a permitir a realização de transações e consul-
tas de dados financeiros com mais segurança, conve-
niência, simplicidade e rapidez. De se ter em conta 
que com o avanço tecnológico, surgem desafios prin-
cipalmente no que tange à segurança cibernética, daí 
a necessidade de investimentos nas infraestruturas 
e canais online de pagamento, sendo que a própria 
adesão às novas tendências dos meios de pagamento 
obriga a investimentos em tecnologias com as quais 
se adaptam.

33  Fonte: https://www.vinti4.cv/cards.aspx; RSPCV de 2010 a 2018.



Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano / 2019                                        79

2.1.4. Cartões de pagamento

Nos últimos anos, com a progressiva transformação na forma como os cabo-verdianos efetuam os 
pagamentos, a sua preferência pelos instrumentos de pagamento eletrónicos, como é o caso dos cartões 
de pagamento (débito, crédito e pré-pago), face aos instrumentos clássicos de natureza baseada em papel, 
é cada vez mais visível.

Gráfico II.10 - Evolução anual de cartões produzidos e em circulação
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Fonte: SISP

O número de cartões ativos na rede vinti4 cifrou-se em 268.251 no final do ano de 2019, o que repre-
senta um crescimento de 8,8% face ao período homólogo de 2018 (246.611 cartões ativos). Os cartões 
de pagamento produzidos pela Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP) perfizeram 
132.868, dos quais 66.012 (49,7%) são novas emissões e 66.856 (50,3%) representam renovações.  

Gráfico II.11 - Produção de cartões de pagamento
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É de destacar, ainda, o crescimento (9,2%) na produção de cartões ao longo do ano de 2019, que veio 
restabelecer a tendência dos anos anteriores, trocada em 2018. 

Os utilizadores de cartão de pagamento movimentaram, na rede vinti4, 103.673,8 milhões de escudos, 
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num total de 27.025.750 operações de pagamento realizadas. Houve um crescimento de 11,5% em valor 
e 12,2% em quantidade, face ao ano anterior. 

Quadro II.5 - Utilização de cartões em operações com movimentação de fundos

Quantidade: unidades. Valor: milhões de escudos.

2018 2019 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Cartão Vinti4  23 137 462    81 890,1    25 809 219    90 440,1   11,5 10,4

ATM  7 335 521    39 501,7    7 824 208    42 217,9   6,7 6,9

Levantamento  6 876 073    35 897,3    7 340 233    38 258,3   6,8 6,6

Transferências  72 412    2 312,8    101 435    3 122,0   40,1 35,0

Pagamento de serviços  34 105    1 068,1    33 262    593,3   -2,5 -44,5

Carregamento móvel  352 931    223,5    349 278    244,4   -1,0 9,3

 POS  15 721 530    42 276,4    17 921 986    48 143,6   14,0 13,9

Pagamentos  15 594 950    41 528,5    17 725 915    46 364,6   13,7 11,6

Carregamento móvel  56 826    22,7    104 715    45,2   84,3 99,0

Pagamento de serviços  69 754    725,2    91 356    1 733,7   31,0 139,1

Outros Canais  80 411    112,0    63 025    78,6   -21,6 -29,8

Transferências  1 776    28,7    2 002    33,8   12,7 17,6

Pagamento de serviços  1 414    54,0    630    19,9   -55,4 -63,1

Carregamento móvel  77 221    29,2    60 393    24,9   -21,8 -14,9

Cartões internacionais  941 519    11 058,2    1 216 531    13 233,7   29,2 19,7

Levantamento nos ATM  442 338    5 512,2    489 007    6 108,9   10,6 10,8

Pagamentos nos POS  499 181    5 546,0    727 524    7 124,8   45,7 28,5

Total  24 078 981    92 948,3    27 025 750    103 673,8   12,2 11,5

Fonte: SISP.

Os cartões produzidos pela SISP contribuíram em 95,5% da quantidade e 87,2% do valor, do total das 
transações com movimentação de fundos que tiveram lugar na rede vinti4, ao passo que os cartões in-
ternacionais representaram 4,5% e 12,8%, respetivamente, das quantidades e do valor dessas transações. 

De destacar ainda que, em média, 1 em cada 5 transações realizadas com cartão de pagamento (tais 
como, consultas de saldos, movimentos e número de identificação bancária – NIB; pedidos de cheques 
e associação e desassociação ao serviço televinti4) não implicaram a movimentação de fundos entre os 
agentes económicos. 

O número médio de operações realizadas nos ATM por cada cartão de pagamento ativo (53) manteve-
-se inalterado face a 2018, ao passo que nos POS teve um crescimento de 4,3% (2019: 74; 2018: 71). 

À semelhança dos últimos anos, a média diária das operações com valor efetuadas na rede vinti4, com 
recurso ao cartão de pagamento, registou um crescimento de 12,2% em quantidade e 11,5% em valor. 
Foram realizadas, diariamente, 74.043 operações, no total de 284,0 milhões de escudos.
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Gráfico II.12 - Evolução do valor médio realizado na rede vinti4

4 161,8   4 010,2   3 885,9   3 860,1   3 836,1   

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2015 2016 2017 2018 2019

M
il 

de
 es

cu
do

s

Valor médio

Fonte: SISP

Já o valor médio transacionado por operação na rede vinti4, em 2019, estabeleceu-se em 3.836 es-
cudos, mantendo-se, deste modo, inalterada a tendência decrescente do último quinquénio. A taxa de 
crescimento das quantidades ligeiramente superior à dos valores processados, foi determinante para esta 
tendência (Gráfico II.12).

Com os cartões nacionais foram realizadas 25.809.219 transações na rede vinti4, que resultaram na 
movimentação de 90.440,1 milhões de escudos. Os cartões internacionais efetuaram 1.216.531 opera-
ções, no montante de 13.233,7 milhões de escudos.

Ainda que seja evidente um peso diminuto das operações com cartão internacional na rede vinti4 
(quantidade: 4,5%; valor: 12,8%), convém realçar a expressiva variação registada nas operações realizadas 
com esses cartões, face ao ano anterior, tanto em quantidade (29,2%) como em valor (19,7%). Tendo em 
conta que Cabo Verde se vem posicionando, cada vez mais, como um destino turístico, com reconheci-
mento internacional, não é de se descurar que esse desempenho na utilização dos cartões internacionais 
no país seja um evidente reflexo dessa procura crescente34.

Com os cartões internacionais foram realizadas 489.007 operações de levantamento nos ATM, no 
valor de 6.108, 9 milhões de escudos, e 727.524 operações, no valor de 7.124,8 milhões de escudos, nos 
POS. Manteve-se assim inalterada a tendência do ano anterior, com as operações realizadas nos POS a 
ultrapassarem as realizadas nos ATM, tanto em quantidade como em valor.

Entre os nacionais, a primazia do uso do cartão nas operações com movimentação de fundos na rede 
vinti4 foi bastante evidente em 2019. Este instrumento respondeu por 95,5% e 87,2%, respetivamente, das 
quantidades e valores transacionados nessa rede de pagamentos. 

Nos POS, as compras com cartão de pagamento mantiveram-se como a operação mais efetuada na 
rede vinti4, com um peso de 98,9% em quantidade e 96,8% em valor. Face ao ano anterior, verificou-se 
um crescimento de 14,7% em quantidade e 13,6% em valor na funcionalidade de compras nos POS. 

Os residentes e estrangeiros, titulares de cartões aceites na rede vinti4, efetuaram uma média diária de 
50.557 compras nos POS, no valor de 146,5 milhões de escudos. No total, através dos POS, foram realiza-

34 Durante o ano 2019 estiveram no país 819.308 hóspedes estrangeiros, mais 7,0% do que em 2018: in INE (2019) Estatística 
do Turismo – Movimentação de Hóspedes 2019.
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das 18.453.439 compras, no valor de 53.489,4 milhões de escudos, com um peso de 68,3% da quantidade 
e 51,6% do valor total de operações com movimentação de fundos.  

Gráfico II.13 - Evolução dos levantamentos de numerário nos ATM e pagamentos nos POS
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Fonte: SISP

Os levantamentos de numerário nos ATM representam a segunda operação mais realizada na rede 
vinti4, com um peso de 29,0% e 42,8%, respetivamente, das quantidades processadas e do valor movi-
mentado nessa rede de pagamentos em 2019.

 Diariamente, os ATM contribuíram, em média, com 121,6 milhões de escudos para a circulação de 
numerário, através de 21.450 operações de levantamento. 

No último quinquénio (Gráfico II.13) os pagamentos nos POS registaram uma taxa média de cresci-
mento de 22,4% em quantidade e 18,2% em valor, enquanto que, os levantamentos nos ATM o cresci-
mento foi em média de 7,5% em quantidade e 8% em valor. Confirma-se também a progressiva adesão 
dos cabo-verdianos para a utilização do cartão de pagamento, na aquisição de bens e serviços.

A funcionalidade carregamento móvel (Gráfico II.14) foi a que teve menor peso em valor (0,3%) em 
2019, tendo registado, no entanto, um crescimento de 5,6% em quantidade e 14,1% em valor face ao ano 
anterior. Ao todo, em 2019, os utilizadores de cartão realizaram na rede vinti4 514.386 operações de car-
regamento móvel, no valor de 314,5 milhões de escudos. 

A grande maioria das operações de carregamento móvel foi realizada nos ATM, canal onde se regis-
tou um total de 349.278 carregamentos móveis (67,9%), no valor de 244,4 milhões de escudos (77,7%), 
evidenciando assim, um crescimento de 9,3% em valor, não obstante as quantidades terem sofrido uma 
redução de 1,0%, face ao ano anterior. 

Nos outros canais (POS, Televinti4 e vinti4net), foram realizados 165.108 carregamentos móveis 
(32,1%), no valor de 70,1 milhões de escudos (22,3%), o que espelha um crescimento tanto em quan-
tidade (23,2%) como em valor (34,9%), face ao ano transato. A média diária de carregamentos móveis 
teve um crescimento de 5,6% em quantidade e 14,1% em valor, face a 2018, estabelecendo-se em 1.409 
operações no valor de 0,9 milhões de escudos. 

De destacar, ainda, a conservação da tendência de crescimento do valor médio dos carregamentos 
móveis realizados, que passou de 566 escudos em 2018 para 611 escudos em 2019.

Em termos de transferências bancárias, foram realizadas com cartão de pagamento 103.437 opera-
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ções no valor de 3.155,8 milhões de escudos, o que evidencia um crescimento de 39,4% em quantidade 
e 34,8% em valor, relativamente ao período anterior. O destaque dentro desta funcionalidade vai para o 
ATM, canal onde se processou 98,1% das transferências realizadas e 98,9% dos valores transferidos com 
recurso a cartão de pagamento. 

Manteve-se a tendência dos últimos anos de a transferência bancária, não obstante o seu peso dimi-
nuto no total movimentado com cartão (3,0%), ser a funcionalidade que regista maior valor médio por 
operação na rede vinti4 (30.509 escudos). 

Gráfico II.14 - Utilização de cartões em operações com movimentação de fundos (valor)
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Os pagamentos de serviços registaram taxas de crescimento de 0,5% em quantidade e 2,3% em valor, 
relativamente a 2018. Foram efetuados com cartão 125.248 pagamentos de serviços, com a movimenta-
ção de um total de 2.346,9 milhões de escudos.

Esta funcionalidade foi mais utilizada nos POS (quantidade: 72,9%; valor: 73,9%), onde também re-
gistaram uma taxa de crescimento de 31% em quantidade e 139,1% em valor. Nos demais canais (ATM, 
Televinti4 e Vinti4net) a utilização dos pagamentos de serviços continua a decrescer, tanto em quantida-
de (4,6%) como em valor (45,4%).

À semelhança do ano anterior, os pagamentos de serviços, voltaram a ser a segunda funcionalidade 
em termos de valor médio por operação (18.738), com um crescimento anual de 6,8%. 

Em 2019, as operações com movimentação de fundos realizadas com cartões nacionais exibiram taxas 
de crescimento de 11,5% em quantidade e 10,4% em valor. Foram realizadas mais 2.671.757 operações de 
pagamento, no valor de 8.550,0 milhões de escudos, em comparação com o ano anterior.

Todas as funcionalidades disponíveis para cartão nacional tiveram taxas de crescimento positivas face 
ao ano anterior. No entanto, a que exibiu maior crescimento foi a funcionalidade transferências, tanto em 
quantidade (39,4%) como em valor (34,8%), ao passo que a menor taxa de crescimento em quantidade 
foi nos carregamentos móveis (5,6%) e, em valor, nos levantamentos (6,6%). 
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Gráfico II. 15 - Operações com movimentação de fundos com cartão nacional

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

20 000 000

2015 2016 2017 2018 2019

Q
ua

nt
id

ad
e

Quantidade

Pagamentos nos POS Levantamento Carregamento móvel Pagamento de serviços Transferências

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2015 2016 2017 2018 2019

M
ilh

õe
s 

de
 e

sc
ud

os

Valor

Pagamentos nos POS Levantamento Carregamento móvel Pagamento de serviços Transferências

Fonte: SISP

Nos pagamentos de serviços por setor de atividade, a categoria pagamentos ao Estado responde por 
77,7% e 93,1%, respetivamente, da quantidade e do valor processados em 2019. Com uma quota de 
18,3%, o serviço de eletricidade e água destaca-se como a segunda categoria em termos de peso, seja 
em quantidade de pagamentos realizados (18,3%) como em termos de valor processado (5,1%). Foram 
realizados 3.702 pagamentos de serviços de telecomunicações (3,0%), os quais corresponderam pelo pro-
cessamento de 13,5 milhões de escudos (0,6%). 

As compras de bilhetes de viagem e os pagamentos de seguros completam o conjunto de pagamentos 
de serviços atualmente disponíveis na rede vinti4. Assim, durante o ano de 2019, foram realizadas 453 
compras de bilhetes de viagem (0,4%), avaliadas em 19,9 milhões de escudos (0,9%), e 920 pagamentos 
de seguros (0,7%), no valor de 9,1 milhões de escudos (0,4%).  

Gráfico II.16 - Pagamentos de serviços por setor de atividade

0,4%
18,3%

77,7%

0,7%
3,0%
Quantidade

Bilhetes de Viagem Eletricidade e Água Pagamentos ao Estado

Seguros Telecomunicações

0,9%
5,1%

93,1%

0,4% 0,6%
Valor

Bilhetes de Viagem Eletricidade e Água Pagamentos ao Estado
Seguros Telecomunicações

Fonte: SISP

As compras de bilhetes de viagem tiveram uma variação negativa de 77,5% em quantidade e 78,4% 
em valor, conservando, assim, a tendência de decréscimo dos últimos anos. Já em termos proporcionais, 
representam 0,1% da quantidade e 0,8% do valor total processado. O número de registos de empresas de 
pagamentos de serviços na SISP aumentou em 74 ao longo de 2019, estabelecendo-se em 253. 
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No setor dos seguros, a proporção dos pagamentos realizados face ao total processado manteve-se 
praticamente inalterada relativamente a 2018, tanto em quantidade (0,4%), como em valor (0,8%). Ao 
todo, em 2019, os utilizadores de cartão de pagamento efetuaram 1.777 pagamentos de seguro, no valor 
de 19,3 milhões de escudos. 

Com um total de 12.761.311 operações realizadas, no montante de 31.226,6 milhões de escudos, o co-
mércio continua a ser o ramo de atividade com maior peso, em quantidade (72,2%) e em valor (67,8%),  nos 
pagamentos realizados com cartão nacional nos POS. Contudo, face ao ano anterior, verifica-se um ligeiro 
decréscimo na proporção desses pagamentos no total processado (quantidade: -1,9 %.; valor: -1,5 %).

Gráfico II.17 - Pagamentos nos POS com cartão nacional por ramo de atividade
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Fonte: SISP

Destacam-se ainda a restauração, com 2.618.841 operações (14,8%), no valor de 2.449,9 milhões de 
escudos (5,3%), e os pagamentos de serviços, com um total de 1.715.780 operações (9,7%), no valor de 
7.892,0 milhões de escudos (17,1%). 

Os três ramos de atividade mais representativos assinalaram valores médios de pagamento de 4.600 
escudos (comércio), 2.447 escudos (serviços) e 936 escudos (restauração), o que, relativamente ao pe-
ríodo homólogo, se traduz em taxas de crescimento negativas de 1,4%, 2,6% e 15,4%, respetivamente. É 
de realçar ainda que, à semelhança do ano anterior, os serviços exibiram um valor médio por operação 
superior ao valor médio global da rede vinti4 (3.836 escudos). 

Os demais ramos de atividade35 congregaram 571.994 operações (3,2%), num total de 4.495,6 milhões 
de escudos (9,8%), o que revela um crescimento de 13,0% em quantidade e 11,0% em valor, face ao ano 
anterior. 

No decurso do último quinquénio (Gráfico II.18) é notória a supremacia do cartão nacional sobre o 
cartão internacional nos pagamentos realizados nos POS. 

Em 2019, o valor dos pagamentos com cartão nacional efetuados nos POS foi sete vezes superior aos 
realizados com cartão internacional nesse mesmo canal. Contudo, se a comparação for em termos do va-
lor médio dos pagamentos realizados, o destaque vai para o cartão internacional, cujo valor médio global 
(10.878) é o triplo do valor médio global pago com cartão nacional (3.504). 

35 Designadamente, hotéis, serviços públicos, transporte, agências de viagens, rent-a-car, duty free, jogos e organização.
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Gráfico II.18 - Pagamentos efetuados nos POS por tipo de cartão
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Fonte: SISP

O uso de cartões internacionais nos POS teve maior prevalência nos serviços, hotéis, comércio, agên-
cias de viagem e na restauração que, no conjunto, representaram 601.912 operações de pagamento (83,4% 
do total), no valor de 6.075,4 milhões de escudos (87,5% do total). 

Com um peso de 27,2% em quantidade (195.094 operações) e de 46,6% em valor (3.238,8 milhões de 
escudos), o setor hoteleiro continuou a destacar-se, em 2019, como sendo aquele onde mais se utiliza o 
cartão internacional para efetuar pagamentos nos POS. 

A atividade turística desenvolvida em Cabo Verde, cujo crescimento nos últimos anos tem sido ex-
pressivo, está positivamente correlacionada com o peso do setor hoteleiro no total das transações realiza-
das com cartão internacional nos POS, tanto é que as duas ilhas com maior vocação turística36 do país, Sal 
e Boa Vista, registaram um contributo de 79,2% em quantidade e 77,7% em valor, no total transacionado 
com esse tipo de cartão nos POS.  

Com um total de 144.336 operações de pagamento, avaliadas em 649,8 milhões de escudos, o comér-
cio destaca-se como o segundo ramo de atividade com mais transações realizadas com cartão internacio-
nal nos POS, com uma proporção de 20,1% em quantidade (9,4% em valor). 

À restauração cabe a terceira posição, com uma representatividade de 18,2% em quantidade, corres-
pondente a 130.900 pagamentos realizados, no valor de 504,2 milhões de escudos (7,3%). 

Embora as agências de viagem tenham registado uma proporção de apenas 7,7% em quantidade, com 
um total de 55.399 transações realizadas, no valor 1.066,8 milhões de escudos, foram o segundo ramo 
de atividade a destacar-se em termos de valor movimentado com cartão internacional nos POS, com um 
peso de 15,4%. 

Nos demais ramos de atividade foram realizados 115.605 pagamentos, no valor 871,9 milhões de es-
cudos. 

36 INE (2019), Estatística do Turismo – Movimentação de Hóspede 2019. As ilhas do Sal e Boa Vista representam 74,9% 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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Fonte: SISP

O contínuo investimento tecnológico realizado nas infraestruturas de pagamento, bem como a imple-
mentação das melhores práticas internacionalmente recomendadas, tem tido reflexo direto no sucesso da 
utilização dos cartões de pagamento pelos não residentes em Cabo Verde.

Os não residentes efetuaram, em 2019, um total de 1.250.435 operações na rede vinti4. Destas, 
1.216.531 operações movimentaram 13.233,7 milhões de escudos, perfazendo, deste modo, um cres-
cimento de 29,2% em quantidade (acréscimo de 275.102 pagamentos) e 19,1% em valor (acréscimo de 
2.175,5 milhões de escudos), em relação ao ano anterior. Foram ainda realizadas 33.904 operações de 
consulta de saldo com cartão internacional na rede vinti4.

Os cartões de pagamento produzidos pela SISP realizaram no estrangeiro 455.208 operações de pa-
gamento. Fazem parte desse total 11.522 operações que não implicaram nenhuma movimentação de 
fundos. As restantes 443.686 operações realizadas por residentes no exterior resultaram na movimenta-
ção de 2.967,6 milhões de escudos, o que, face ao ano transato, representa um crescimento de 26,5% em 
quantidade e 19,1% em valor. 

As transações de não residentes no país (Gráfico II.20) mantiveram-se em 2019, tanto em quantidade 
(73,3%) como em valor (81,7%), consideravelmente acima das realizadas por residentes no estrangeiro 
(26,7% em quantidade e 18,3% em valor), sendo, inclusive, de destacar, face a 2018, um ligeiro acréscimo 
no peso relativo dessas transações (0,4 % em quantidade e 0,1 % em valor).

Esta realidade explica-se por um lado pelo facto de Cabo Verde ser um país turístico, e por outro lado, 
pelos custos inerentes às transações com cartão no exterior continuarem ainda elevados, levando a que, 
boa parte dos cabo-verdianos preferiram ainda, nas suas viagens para o exterior, levar consigo divisas 
em espécie para efetuar pagamentos, em detrimento da utilização de cartões com vertente internacional.  
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Gráfico II.20 - Utilização de cartão internacional por residentes, no exterior, e não residentes, no país
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Fonte: SISP

No Quadro II.6, podemos concluir como os residentes no país utilizaram os seus cartões de marca 
internacional (VISA e Mastercard) em operações fora e dentro do território nacional. 

Os cartões de marca internacional realizaram 455.208 operações no exterior, no valor de 2.967,6 mi-
lhões de escudos, ao passo que no país foram realizadas 50.673 transações, no valor de 253,5 milhões de 
escudos. 

Comparativamente ao ano de 2018, confirma-se um aumento de 26,5% em quantidade e 19,1% em va-
lor, nas transações de residentes no exterior, ao passo que as transações de residentes no país registaram 
um aumento expressivo de 65,2% em quantidade e uma diminuição de 0,7% em termos de valor.

No que diz respeito ao valor médio das operações, cada operação realizada pelos nacionais situou-se 
nos 5.003 escudos no país e 6.519 escudos no exterior. 

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

 486 465    3 028,4    19 416    192,7   

No País  50 668    253,2    5    0,3   

No Exterior  435 797    2 775,2    19 411    192,4   

Peso (%)

No País 10,4 8,4 0,0 0,2

No Exterior 89,6 91,6 100,0 99,8

Fonte: SISP.

A análise por tipo de operação mostra que, no que diz respeito aos levantamentos, os efetuados por re-
sidentes no exterior (13.733 escudos) foram superiores aos efetuados por não residentes no país (12.493 
escudos). Essa tendência inverte-se quando se analisa os pagamentos, sendo o valor médio dos pagamen-
tos realizados no país por não residentes (9.793 escudos) superior ao realizado por residentes, quando em 
deslocações para fora de Cabo Verde (4.693 escudos).
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Gráfico II.21 - Levantamentos com cartão internacional por residentes, no país e no exterior
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Fonte: SISP

Constata-se uma clara superioridade (Gráfico II.21), em quantidade e em valor, dos levantamentos 
efetuados por nacionais no exterior, em relação aos realizados no país, com cartões de marca interna-
cional. Os cabo-verdianos realizaram no exterior, um total de 87.557 levantamentos, no valor de 1.202,7 
milhões de escudos, enquanto que os seus levantamentos no território nacional totalizaram 44.473, no 
valor de 212,0 milhões de escudos. 

No ano de 2019, os residentes em Cabo Verde munidos de cartões de marca internacional realizaram 
379.099 pagamentos, no valor de 1.791,9 milhões de escudos (Gráfico II.22). 

Gráfico II.22 - Pagamentos com cartão internacional por residentes, no país e no exterior
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Fonte: SISP

A maioria destes pagamentos foi realizada em deslocações para fora do país, totalizando-se 372.899 
pagamentos, no valor de 1.749,9 milhões de escudos, evidenciando assim, a superioridade, quer em 
quantidade (98,4%), quer em valor (97,7%) em relação aos pagamentos efetuados por residentes no país. 
Estes últimos ficaram com um peso residual de apenas 1,6% e 2,3% em quantidade e em valor, respetiva-
mente, referente a 6.200 pagamentos, no valor de 42,0 milhões de escudos.
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Gráfico II.23 - Operações efetuadas na rede vinti4 com cartões internacionais
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Fonte: SISP e INE

O Gráfico II.23 demonstra uma clara relação entre a movimentação de turistas em Cabo Verde e o 
número de operações de levantamento nos ATM e pagamentos nos POS com cartão internacional na 
rede vinti4. 

Comparativamente ao ano transato, em 2019 registaram-se mais 2.175,5 milhões de escudos no valor 
das transações realizadas com cartão internacional, refletindo um incremento de 19,7%.

No que toca às operações mensais de pagamentos nos POS e levantamentos nos ATM, com cartão 
internacional em 2019, verifica-se uma variação ao longo do ano, com maior destaque, à semelhança do 
ano transato, para os meses de dezembro, novembro e janeiro, nessa ordem, claramente influenciado pela 
grande afluência de turistas no país nos referidos meses. 

O mês que registou o maior volume de operações, em quantidade e valor (139.281 operações, no valor 
de 1.474,2 milhões de escudos), nos POS e ATM, foi o mês de dezembro, também à semelhança do ano 
anterior. 

As transações realizadas com cartões emitidos no continente europeu foram os que tiveram maior 
peso no total transacionado no país (Gráfico II.22). Essa distribuição converge com os dados oficiais 
publicados pela entidade nacional competente, nomeadamente, sobre os principais mercados emissores 
de turistas para Cabo Verde.37 

Assim, e seguindo a tendência da afluência de turistas por país, a desagregação das transações (em 
quantidade) com cartões internacionais por país emissor (Gráfico II.24) evidencia que as operações efe-
tuadas com cartões emitidos pelo Reino Unido apresentam o maior peso (16,9%).

37 Reino Unido com 24,0% do total das entradas; a seguir Alemanha com 11,3%; França com 10,4%; seguida de Países Baixos 
e Portugal ambas com 9,8%, in INE (2019), Estatística do Turismo – Movimentação de Hóspedes 2019.
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Gráfico II.24 - Operações efetuadas com cartão internacional, por país emissor
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Fonte: SISP

A França encontra-se em segundo lugar, com 14,0% das operações, seguida pelos Países Baixos com 
9,5%, Estados Unidos da América com 9,0% (mesmo não sendo um dos maiores emissores de turistas 
para Cabo Verde) e Portugal com 8,6%.

A análise do Gráfico II.25 indica que a França e a Holanda são os países com maior representatividade 
no total de levantamentos em ATM, situando-se em 16,7% e 12,5%, respetivamente, ao passo que, no que 
diz respeito aos pagamentos nos POS, o Reino Unido destaca-se com um peso de 23,3% do total proces-
sado, seguido da França com 11,6%.

Relativamente ao valor médio por operação, cada levantamento realizado com cartão internacional 
situou-se nos 12.493 escudos e cada operação de pagamento nos 9.793 escudos.

Gráfico II.25 - Levantamentos e pagamentos com cartão internacional, por país emissor
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Fonte: SISP

A frequência de utilização dos cartões internacionais em 2019, quando analisada por ilha, apresenta 
notável relação com a propensão turística de cada uma, sendo que, quanto maior for a taxa de acolhimen-
to de hóspedes, maiores são os valores transacionados.
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Gráfico II.26 - Utilização de cartões internacionais por ilha
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Fonte: SISP

Por consequência, os dados de transações com cartões internacionais por ilha deixam transparecer a 
clara superioridade das ilhas tradicionalmente mais turísticas, sendo elas: ilha do Sal, tanto em quanti-
dade (50,4%), como em valor (49,1%), seguida de Santiago (19,5% em quantidade e 20,9% em valor), de 
Boa Vista (14,0% em quantidade e 12,1% em valor), de São Vicente (11,0% em quantidade e 11,5% em 
valor), sendo que as demais ilhas correspondem, no agregado, a 5,1% em quantidade e 6,4% em valor, do 
total transacionado no ano.

As operações “cash-advance38” 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. Trata-se de uma funcionalidade que está em decréscimo nos últimos anos, sendo 
que, em 2019, foram efetuadas um total de 1.073 operações, no valor de 8,1 milhões de escudos (menos 
74,7 milhões de escudos face a 2018). Houve uma diminuição acentuada em quantidade (40,2%) e em 
valor (90,2%), comparativamente a 2018.

Esses números podem ser explicados pela modernização e desenvolvimento das infraestruturas de 
pagamento em Cabo Verde e pela própria globalização dos pagamentos, possibilitando a utilização de 
cartões de marcas internacionais nos terminais da rede vinti4 (POS e ATM), tanto em operações de le-
vantamento como de pagamento, o que torna dispensável o “cash-advance”, com poupanças em termos 
de comissões e encargos associados à sua utilização.

38 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.
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Gráfico II.27 - Operações "cash-advance" e cartões internacionais
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O peso das transações com cartões de pagamento na economia nacional, continua sendo preponde-
rante em 2019, seguindo a tendência dos últimos anos e tal pode ser atestando quando feita a comparação 
do peso do valor total transacionado com cartão nacional em relação ao PIB39  do país. 

Em 2019, foram transacionados com cartões de pagamento (nacionais e internacionais), o equivalente 
a 53,1% do PIB a preços correntes, o que representa um aumento de 2,3%, face ao ano anterior. O Gráfico 
II.28 atesta a evolução positiva das transações com cartões em função do PIB nos últimos 5 anos.

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 do consumo privado em Cabo Verde, bem como do PIB. Entre 2015 e 2019, o valor das operações 
processadas na rede vinti4 apresentou o coeficiente de correlação de 1,0 (correlação perfeita positiva), 
respetivamente com o PIB a preços correntes e o consumo privado das famílias.

39 Dados do Banco de Cabo Verde – Departamento de Estatísticas e Estudos Económicos
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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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Fonte: Banco de Cabo Verde e SISP

O crescimento do comércio eletrónico em Cabo Verde e no mundo deve-se sobretudo aos benefícios a 
ele associados. Para os consumidores, proporciona compras mais cómodas e eficientes, oferece um maior 
leque de escolhas, a preços mais baixos e com serviços altamente personalizados. No que diz respeito às 
empresas, possibilita custos mais baixos para alcançar um público maior, aberto vinte e quatro horas por 
dia, novos métodos de distribuição, contacto direto com o cliente, mais informações sobre os consumi-
dores e marketing personalizado.

Seguindo essa tendência, em 2019, verificou-se um aumento das compras online em Cabo Verde, de 
33,3% em quantidade e 52,4% em valor, face ao ano anterior. Em termos globais, as compras online atin-
giram 67.779 operações, no valor de 476,2 milhões de escudos (Gráfico II.30). Não obstante a evolução 
positiva dessa funcionalidade, ela continua a ter um peso ínfimo no total de compras com cartão (0,4% 
em quantidade e 0,9% em valor desse total).

Até 31 de dezembro de 2019 tinham registo na SISP, 150 entidades de vendas online, divididos pelos 
mais diversos setores de atividade, dos quais somente 34 efetuaram operações no decorrer do ano.

Gráfico II.30 - Evolução mensal das compras na internet
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Fonte: Banco de Cabo Verde e SISP
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Quanto ao pagamento das compras online, por tipo de cartão (Gráfico II.31), à semelhança do ano 
2018, o cartão vinti4 evidencia-se como o instrumento de pagamento mais utilizado, com 62,8% do valor 
total das compras durante o ano 2019. 

Foram efetuadas 57.803 compras online em Cabo Verde com cartão vinti4, no valor total de 298,9 
milhões de escudos, configurando uma evolução, comparativamente ao ano anterior, de 30,7% em quan-
tidade e 47,6% em valor.

Os pagamentos com cartão internacional totalizaram 9.976 operações (aumento de 44,5% em com-
paração com 2018), no valor de 177,3 milhões de escudos, configurando um incremento de 59,4%, com-
parativamente ao ano anterior.                  

Gráfico II.31 - Compras na internet pagas por tipo de cartão
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Fonte: Banco de Cabo Verde e SISP

Com a desagregação das compras online por sector de atividade (Gráfico II.32), verifica-se que, em 
termos de quantidade, o setor das Telecomunicações realizou o maior volume de transações, com 30.755 
operações. Seguiu-se o setor de Hotéis e Viagens (21.637 operações) e os Bens e Serviços ficaram na ter-
ceira posição, com 9.787 operações. 

Da análise aos montantes transacionados a ordem altera-se. O maior valor de compras online con-
centra-se no setor de Hotéis e Viagens (406,0 milhões de escudos), seguido pelos Bens e Serviços (31,1 
milhões) e em terceiro os Pagamentos ao Estado (23,4 milhões de escudos). As Telecomunicações, que 
lideram em termos de quantidade de operações, ficam-se pela quarta posição, com 15,5 milhões de escu-
dos, proveniente de compras feitas pela internet, no ano 2019.
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Gráfico II.32 - Compras pagas por sector de atividade
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Fonte: SISP

Da comparação entre vendas online e vendas presenciais (efetuadas em lojas físicas), em 2019 consta-
ta-se ainda a preferência dos cabo-verdianos pelas compras presenciais (99,6% do valor pago). 

Em termos de crescimento, mantém-se a variação homóloga sistematicamente superior das compras 
online face às compras presenciais (Gráfico II.33), sendo 32,5% e 14,6% de crescimento, respetivamente. 
De destacar o mês de janeiro, onde as compras online cresceram 109,2% em quantidade, comparativa-
mente ao ano transato. 

Gráfico II. 33 - Compras pagas nos POS e na internet
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A modernização dos pagamentos, impulsionado pelas best practices internacionais e pelo atual or-
denamento jurídico do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano, tem permitido registar uma evolução 
positiva e gradual, a nível do comércio eletrônico. 

Embora numa fase inicial de desenvolvimento, o comércio eletrônico tem ainda um potencial de 
crescimento e o recente ordenamento jurídico já cria condições para atuação de novos atores no SPCV 
que fazendo uso de inovações tecnológicas possam oferecer novos produtos e serviços no setor do E-
-commerce40 cabo-verdiano. 
40 E-commerce é a abreviação em inglês de eletronic commerce, que significa "comércio eletrônico" em português. O e-com-

merce é um modelo de comércio que utiliza como base plataformas eletrônicas, como computadores, smartphones, tablets 
e etc. Basicamente, trata-se de todo tipo de comercialização de bens comerciais através de dispositivos eletrônicos.
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O Cambridge English Dictionary define o termo Tech 
como abreviação da palavra tecnológico e utilizado 
para empresas, sistemas ou áreas de trabalho que fa-
zem ou produzem algo através da tecnologia.
Confira aqui as modalidades mais comuns de empre-
sas tech:
Adtech - Desenvolvimento de soluções tecnológicas 
para tornar o mercado de publicidade mais eficiente 
e adequar os anúncios ao respetivo público alvo.
Bigtech - Principais empresas de tecnologia digital, 
como Apple, Google, Amazon, Facebook.
Construtech - Empresas que desenvolvem soluções e 
ferramentas para auxiliar o trabalho dos engenheiros 
civis, empreiteiros de obras e outros profissionais, li-
gados ao setor da construção.
Edtech - Desenvolvimento de soluções e ferramentas 
destinadas a promover a educação, que visam facilitar 
a aprendizagem e melhorar o desempenho dos alunos.
Energytech - Empresas que desenvolvem soluções 
tecnológicas para o setor da energia (geração ou con-
trole), seja renovável ou não.
Fintech - Do inglês financial + technology (finanças 
+ tecnologia). Empresas, maioritariamente startups, 
que criam inovações na área de serviços financeiros, 
com processos baseados em tecnologia. Criam novos 
modelos de negócio, relacionados às contas, cartões 
de crédito e débito, empréstimos pessoais e corpora-
tivos, pagamentos, investimentos, etc.
Foodtech – Desenvolvimento de soluções tecnológi-
cas para o setor da alimentação.

Govtech – Empresas que fazem uso das tecnologias 
para melhorar a prestação de serviços públicos, tor-
nando-os mais eficientes e eficazes.
Healthtech - Desenvolvimento de produtos e servi-
ços digitais projetados para melhorar a saúde e/ou a 
prestação de serviços de saúde. Algumas empresas 
unem conhecimentos de bioengenharia, bioeletró-
nica, neurociência, biologia celular e molecular para 
desenvolver dispositivos médicos fáceis de usar, se-
guros e não invasivos nos tratamentos.
HRTech - Tecnologia dos Recursos Humanos. As 
empresas que atuam neste setor buscam melhorar to-
dos os aspetos humanos dentro de uma organização, 
e ajudam a melhorar o uso dos dados recolhidos pe-
los recursos humanos de forma mais eficiente.
Imobtech - Empresas que auxiliam, através de solu-
ções tecnológicas, os corretores de imóveis, as agências 
imobiliárias e o público geral, no setor imobiliário.
Insurtech - Do inglês insurance + technology (seguros 
+ tecnologia). O termo designa empresas que desen-
volvem serviços e produtos direcionados ao setor dos 
seguros, baseados em tecnologia. 
Legaltech ou Lawtech - Desenvolvimento de solu-
ções para o mercado jurídico, que visam automatizar 
a experiência, fluxo de trabalho e documentos para 
os empresários e os escritórios de advocacia. 
Suptech - Desenvolvimento de soluções tecnológicas 
de suporte às autoridades de supervisão financeira.
Sporttech – Empresas que devolvem soluções para o se-
tor desportivo, incluindo academias de ginástica e clubes.
Regtech - Desenvolvimento de soluções tecnológicas de 
gestão dos processos de regulamentação e Compliance. 
As regtechs permitem às instituições o acompanhamen-
to da regulamentação, o controlo do cumprimento das 
normas de Compliance, entre outros reportes.
Retailtech - Desenvolvimento de soluções tecnológi-
cas de apoio às empresas na distribuição de produtos.

Fontes e referências:

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/tech
https://www.soldafria.net/2019/11/entenda-os-seg-

mentos-das-startups-tech.html» 
https://www.juridoc.com.br/en/blog/legaltech/9055-

-fintech-legaltech-adtech-tecnologia/»

Caixa 10 – Ainda... Falando sobre o termo "tech" (...)





CAPÍTULO III

SUPERINTENDÊNCIA 
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Capítulo III – Superintendência 

A inovação tecnológica está a atender, incontestavelmente, as necessidades essenciais e inerentes do 
sistema económico contemporâneo. A transformação dos meios de pagamento, fomentada pela inovação 
tecnológica, tem facilitado a aquisição dos bens e serviços, por parte dos consumidores e aumentado o 
volume de negócio41 nas Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF)42. 

Por outro lado, a ampliação do volume de negócio, decorrente da transformação dos meios de paga-
mento, potencia, naturalmente, os riscos de prejuízos financeiros para o sistema económico, caso ocorra 
uma paralisação de grande escala43 das IMF que asseguram a sua operacionalização.

É neste quadro que os Bancos Centrais, enquanto promotores de políticas públicas, assumem a função 
de Superintendência do Sistema de Pagamentos como fundamental para se reforçar e assegurar a solidez 
operacional das IMF e, como resultado, a estabilidade do sistema económico.

A Superintendência do Sistema de Pagamentos é a função dos Bancos Centrais que garante a estabili-
dade operacional44 das IMF, salvaguardando as transferências de fundos entre os agentes económicos, a 
circulação da moeda na economia e a materialização45 da Política Monetária.

O Banco de Cabo Verde, enquanto autoridade responsável pela operacionalização segura e eficiente 
do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano, arroga a função de Superintendência do Sistema de Paga-
mentos através do artigo 19º da sua Lei Orgânica (Lei nº 10/VI/2002, de 15 de julho) e do Artigo 15º, 
alínea j), da Lei de Base do Sistema Financeiro (Lei nº 61/VIII/2014, de 23 de abril), bem como do artigo 
6º do Decreto Legislativo n. º7/2018, de 28 de novembro, que estabelece o regime aplicável à regulação, à 
gestão e ao funcionamento do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano.

Em 2019, no âmbito do cumprimento da missão de Superintendência, o Banco de Cabo Verde deu 
continuidade ao conjunto de atividades de Superintendência do Sistema de Pagamentos, onde se destaca 
a avaliação da rede vinti4.

41 De 2015 a 2019, o volume de negócios do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano aumentou 85,2%.
42 As Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF) são sistemas multilaterais entre as instituições participantes, incluindo 

operadores do sistema, utilizados para efeitos de compensação, liquidação ou registo de pagamentos, títulos e derivados 
financeiros.

43 A paralisação em grande escala ocorre quando um participante (devedor) não cumpre com suas obrigações de pagamento 
num sistema de pagamento, levando a que outros participantes, por efeitos de contágio, não satisfaçam as suas responsa-
bilidades, entrando igualmente em incumprimento. Tal incumprimento pode causar problemas graves de liquidez ou de 
crédito e, como resultado, ameaçar a estabilidade dos mercados financeiros. Por se tratar de um risco que pode levar a que 
todo o setor financeiro entre em crise, as entidades reguladoras dos sistemas de pagamentos devem promover a adoção de 
mecanismos que visem minimizá-lo.

44 A estabilidade operacional dos sistemas de pagamentos é considerada fundamental para a prevenção das crises financeiras 
e económicas, dado que os sistemas de pagamentos estão a assumir cada vez mais relevância no bom desempenho do mer-
cado financeiro e da economia.

45 A materialização da Política Monetária é realizada através dos sistemas de pagamentos de grande montante. No caso de 
Cabo Verde, o único sistema de pagamento de grande montante é o SGDL (Sistema de Gestão de Deposito e Liquidação).
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3.1. Monitorização diária dos sistemas de pagamentos

Com suporte dos regulamentos e dos manuais técnicos, a equipa de superintendência do BCV moni-
torou diariamente a performance do único sistema de pagamento de grande montante do país, a saber, o 
Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação (SGDL). 

Destacado como o principal sistema de pagamento do país, a performance do SGDL deve ser monito-
rada diariamente porque é o único sistema de pagamento que liquida transações do mercado financeiro 
e liquida operações de outros sistemas de pagamentos (Quadro III.1). 

Quadro III.1 - Monitorização do Sistema de Pagamentos de Grandes Montante

Sistema de Pagamento 
de Grande Montante

Infraestrutura
do Mercado Financeiro Sistemas Periféricos

SGDL

 (Sistema de Gestão de Depósito e Liquidação)

SIGER (Sistema Integrado para a Gestão das Reservas em 
Moeda Estrangeira)
• Processa operações do Mercado Cambial.

SIGMA (Sistema Integrado de Gestão Monetária)
• Processa operações do Mercado Monetário.

SIFOX (Sistema de Transações do Mercado de Capitais)
• Processa operações da Bolsa de Valores de Cabo Verde.

GESTER (Gestão de Terceiros)
• Gere as contas de outras entidades  em moeda estrangeira.

SIGEST (Sistema Integrado de Gestão de Tesouraria)
• Processa operações de Depósito de Numerário e Levanta-

mento de Numerário no Banco de Cabo Verde.
Fonte: Banco de Cabo Verde.

Foi ainda monitorizada a performance dos sistemas de pagamentos de retalho em funcionamento no 
país, através do acompanhamento da liquidação das operações provenientes dos sistemas de compensa-
ção que integram o SICIL (Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação).

Quadro III.2 - Monitorização dos sistemas de pagamentos de retalho

Sistemas de Pagamentos de Retalho Infraestrutura do Mercado Financeiro Instrumentos de 
Pagamentos

SICIL (Sistema Integrado de Compen-
sação Interbancária e Liquidação)

STC (Sistema de Telecompensação de 
Cheques) Cheques

TEF (Transferência Eletrónica de Fun-
dos à Crédito) Transferências à Crédito

Rede Vinti4 Cartões de Pagamento 
Fonte: Banco de Cabo Verde.



Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano / 2019                                        103

Em 2019, não foi registado qualquer incidente que possa ser considerado significativo e que tenha 
posto em causa a estabilidade operacional das IMF. 

3.2. Análise de incidentes

Nos indicadores da atividade de análise de incidentes46 destaca-se a “taxa de prorrogação”47 que atingiu 
os 1,7 pontos percentuais (média em 2019). Não obstante, todas as operações do ano em análise foram 
liquidadas, evidenciando assim, que o SGDL dispõe de condições operacionais, exigidas e recomendadas 
internacionalmente48, que garantem que as operações liquidem até o final das sessões de liquidação.

Gráfico III.1 - Taxa de prorrogação mensal do serviço de liquidação (SGDL)
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Fonte: SGDL; Elaboração Banco de Cabo Verde.

Em 2019, as IMF funcionaram de forma segura e eficiente, uma vez que os incidentes ocorridos não 
foram significativos e impactantes.

3.3. Análise de dados estatísticos 

Na atividade “Análise de dados estatísticos”49, destaca-se a evolução do indicador “Dia do pico” que, 
por definição, evidencia o risco de liquidez e o risco operacional associados ao aumento significativo do 
volume de negócio no SGDL.

46 O objetivo desta atividade é identificar lacunas, ineficiências e inconsistências nas IMF, analisá-las como incidentes e/ou 
anomalias e facultar mecanismos de resolução, que reduzam a possibilidade da sua reincidência.

47 Taxa de prorrogação é um indicador que evidencia o risco de liquidação no sistema, o risco de liquidez dos participantes 
e o risco operacional e tecnológico. A variação deste indicador é resultante de incidentes que provocam prorrogações do 
serviço de liquidação do SGDL. 

48 Para mais detalhes, vide o “Princípio 8 – Finalidade da Liquidação” no documento “Princípios para Infraestrutura do Mer-
cado Financeiro” CPSS-IOSCO (2012).

49 A atividade análise de dados estatísticos permite a averiguação da performance das IMF, através de análises de dados estatís-
ticos dos indicadores de risco. São principais indicadores de risco: volume de negócios; números e valores de transações no 
dia do pico; fluxo de pagamentos diários (análise realizado por horário de liquidação); índice de concentração dos maiores 
participantes no SGDL, entre outros.
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Quantidade de transações

A maior quantidade de operações liquidadas no SGDL foi registada no dia 31 de julho de 2019, com 
235 operações liquidadas. O “Índice de aproximação ao Pico Histórico” atingiu os 51,3% (Gráfico III.2).

Gráfico III.2 - Dia do pico50 (Quantidade de transações)
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Fonte: SGDL; Elaboração Banco de Cabo Verde.

Em 2019, o SGDL não atingiu uma situação que se possa considerar crítica, no que diz respeito à 
quantidade de pagamentos efetuados no “Dia do Pico”.

Valores das Transações

Gráfico III.3 - Dia do pico51 (Valores de transações)
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Fonte: SGDL; Elaboração Banco de Cabo Verde.

50 Indicador Dia do Pico: o referido indicador destaca o maior/menor número de operações liquidadas (Risco Operacional) 
e o maior/menor valor transacionado (Risco Financeiro) nos dias de funcionamento do SGDL. O pico histórico de quanti-
dade de operações processadas ocorreu em 21/12/2015.

51 Indicador Dia do Pico: o referido indicador destaca o maior/menor número de operações liquidadas (Risco Operacional) 
e o maior/menor valor transacionado (Risco Financeiro) nos dias de funcionamento do SGDL. O pico histórico de valores 
transacionados ocorreu em 13/09/2016. 
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O maior registo de valores liquidados no SGDL verificou-se no dia 23 de dezembro de 2019, com 
82.262 milhões de escudos. O “Índice de aproximação ao Pico Histórico” atingiu os 21,6% (Gráfico III.3).

Os valores liquidados no “Dia do Pico” em análise não representaram um risco significativo para os 
participantes ou para o sistema financeiro.

Os dados de 2019 indicam que as IMF funcionaram de modo regular, em que não foi registada ne-
nhuma variação significativa dos indicadores de risco com impacto e exposição do sistema financeiro.

3.4. Acompanhamento das anomalias da rede vinti4

Através do acompanhamento das anomalias da rede vinti452, constata-se que, embora se tenha regista-
do um incremento na indisponibilidade das máquinas ATM em 2019, relativamente à indisponibilidade 
do ano transato, de um modo geral, a rede vinti4 não apresentou ocorrências e/ou anormalidades rele-
vantes, que tivessem posto em causa a confiabilidade dos seus serviços. 

Gráfico III.4 - Indisponibilidade dos ATM por ilhas (horas)
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Fonte: SISP; Elaboração Banco de Cabo Verde

3.5 – Avaliação (Assessment) das Infraestruturas do Mercado Financeiro

Esta é considerada a atividade principal da função de superintendência e consiste, essencialmente, na 
averiguação do nível de resiliência dos sistemas de pagamentos em serviço no país, em relação ao cum-
primento dos vinte e quatro (24) princípios53 aplicáveis às Infraestruturas do Mercado Financeiro.

O Banco de Cabo Verde iniciou os primeiros processos de Avaliação (Assessment) das IMF que ope-
ram no país em 2017 e desde então tem vindo a aprimorar a cada ano a sua metodologia de Avaliação. 

52 A atividade de acompanhamento contínuo das anomalias verificadas na rede vinti4 tem como propósito a identificação da 
indisponibilidade dos canais dessa rede, sobretudo dos Caixas Automáticos (ATM), proveniente de problemas técnicos e 
de comunicação.

53  Os 24 Princípios de Avaliação das IMF foram constituídos e recomendados por organismos e instituições internacionais de 
referência. Para mais informações sobre a Avaliação de IMF, vide o documento “Princípios para Infraestrutura do Mercado 
Financeiro”, da CPSS-IOSCO, 2012. A aplicabilidade dos 24 Princípios está vinculada ao perfil de risco de cada IMF.
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Foram avaliados os sistemas que integram o SICIL que, embora não representam uma im-
portância sistémica como o SGDL, são sistemas de pagamentos de retalho que desempenham 
um papel fundamental na economia de cabo-verdiana.

O nível de resiliência e eficiência dos sistemas que integram o SICIL foi classificado54 como 
“Quase Integralmente Cumprido”, com destaque para o cumprimento de 76% dos Princípios 
avaliados. Foram ainda identificadas algumas lacunas no cumprimento de alguns Princípios, 
onde foram feitas recomendações de melhorias às entidades responsáveis55 pelas IMF.

Gráfico III.5 - Avaliação (Assessment) dos sistemas do SICIL
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Fonte: Banco de Cabo Verde

O Banco de Cabo Verde deu ainda início ao processo de Avaliação (Assessment) do Sistema 
Centralizado de Liquidação e Custódia de Valores Mobiliários, gerido e operado pela Bolsa de 
Valores de Cabo Verde, tendo como parâmetro os princípios aplicáveis a esta tipologia de in-
fraestrutura.

3.6 – Resultados das atividades de superintendência 

Como resultado das atividades de superintendência, o Banco de Cabo Verde produz perio-
dicamente alguns relatórios com as principais análises, conclusões e recomendações de acesso 
e conhecimento restrito tendo em conta a sua criticidade para os intervenientes nos sistemas.

54 Dependendo da pontuação (0% até 100%), as Infraestruturas do Mercado Financeiro foram classificadas tendo 
em conta o seguinte método: CUMPRIDO (90% até 100%); QUASE INTEGRALMENTE CUMPRIDO (70% até 
89,9%); PARCIALMENTE CUMPRIDO (40% até 69,9%); e NÃO CUMPRIDO (0% até 39,9%).

55 Entidades responsáveis pelas Infraestrutura do Mercado Financeiro são Banco de Cabo Verde (encarregado pelo 
funcionamento seguro e eficiente do Sistema de Telecompensação de Cheques e Transferências Eletrónicas de 
Fundos à Crédito) e a SISP (responsável pela Rede Vinti4).
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Quadro III.3 - Resultado das Atividades de Superintendência

Relatórios Periodicidade Descrição

a) Avaliação (Assessment) das 
Infraestruturas do Mercado 
Financeiro

Anual

Relatório confidencial que o Banco de Cabo Verde ex-
põe as principais constatações verificadas nos proces-
sos de “Avaliação (Assesement) das Infraestruturas do 
Mercado Financeiro”.

b) Relatório de Superintendên-
cia do Sistema de Pagamen-
tos

Trimestral

No âmbito da clarificação e transparência da função ao 
Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde, 
este relatório tem como principal propósito a apresen-
tação do resultado das atividades da Superintendência 
do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano.

c) Reporte de Superintendên-
cia do Sistema de Pagamen-
tos

Mensal

Tendo em conta a complexidade e o volume da maté-
ria, a Equipa de Superintendência iniciou, desde 2018, 
a produção do reporte mensal, no qual contém a sín-
tese das performances das Infraestruturas do Mercado 
Financeiro, fundamentada por análises estatísticas dos 
principais indicadores de risco.

Fonte: Banco de Cabo Verde.
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“If you train worst case scenarios consistently, they 
will no longer be worst case scenarios.” 

Rener Gracie56 

O incremento global de produção de bens e serviços, 
estimulado pela inclusão financeira e pelo aumento 
contínuo das despesas das empresas e das famílias, 
está a impulsionar, simultaneamente, o desenvolvi-
mento tecnológico, tanto no quadro da qualificação 
do modo de produção dos bens e serviços, como no 
quadro da transformação dos meios de pagamento 
no processo de aquisição daqueles bens e serviços.
No entanto, na análise da repercussão do desenvol-
vimento tecnológico, sobretudo no quadro da trans-
formação dos meios de pagamento, deve-se ter em 
conta o aumento sincrónico de potenciais prejuízos 
financeiros, para a economia e para os agentes econó-
micos, no caso de uma interrupção não programada 
das infraestruturas que asseguram o funcionamento 
dos meios de pagamento. 
Por isso, a dinâmica evolutiva do sistema económico 
moderno impõe, não só o desenvolvimento simultâ-
neo das tecnologias dos meios de pagamento, como 
também a aplicação e a atualização contínua dos mé-
todos de prevenção e gestão dos riscos vinculados às 
Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF). 
Neste sentido, o Bank for International Settlements 
(BIS), no âmbito da prevenção dos riscos inerentes ao 
processo de transformação dos meios de pagamento, 
recomenda às organizações responsáveis pelas IMF 
56 Rener Gracie é professor norte americano de Jiu-Jitsu.

o contínuo exercício de (i) identificação das fontes 
plausíveis de risco, tanto as fontes internas, quanto 
as fontes externas; e (ii) a mitigação dos respetivos 
impactos pelo uso de Softwares de Gestão de Riscos, 
Políticas de Segurança de Informação, Políticas de 
Segurança Física e, principalmente, pelo uso do Pla-
no de Continuidade de Negócio.
O Plano de Continuidade de Negócio (PCN), segun-
do o documento Guia de Boas Práticas para Planos 
de Continuidade de Negócios (2012), é um processo 
de gestão da capacidade das organizações para man-
ter um nível de funcionamento adequado das IMF 
após a ocorrência de incidentes e interrupções não 
programadas de grande escala, até o retorno normal 
de funcionamento das mesmas. 
O PCN tem como objetivo, primeiro, a identificação 
das ameaças e dos riscos associados à IMF e, segun-
do, providenciar os procedimentos que minimizam, 
ou neutralizam, os impactos57 prejudicais às IMF, 
caso essas ameaças se concretizem.
De acordo com a literatura técnica58, para que o PCN 
possa ser eficiente e eficaz no processo de recupera-
ção e restauração dos serviços críticos das IMF, em 
casos de interrupção não programada de grande es-
cala, é necessário o levantamento das seguintes infor-
mações imprescindíveis:

57 Existem diversos impactos, entre eles, impacto financeiro (per-
das de rentabilidade), impacto operacional (interrupção de 
funcionamento), impacto legal (descumprimentos de legis-
lação) e impacto de imagem (danos de imagem institucional).

58 Vide bibliografia para mais detalhes.

Caixa 11 - O Plano de Continuidade de Negócios (PCN)
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Levando em conta os impactos prejudicais para a eco-
nomia e para os agentes económicos, decorrentes de 
uma eventual interrupção não programada de grande 
escala das infraestruturas, o PCN deve ser considera-
do um investimento e não um custo despesa adicional 
para as organizações responsáveis pelas IMF. 
Por isso, o PCN deve fazer parte da cultura e da estra-
tégia prudencial de riscos das organizações em refe-
rência, não só pelo facto do mesmo incrementar a pre-
venção e a contenção das ameaças e vulnerabilidades 
associadas às infraestruturas, como também pelo facto 
de que o PCN salvaguarda a segurança física dos fun-
cionários daquelas organizações.

Fontes e Referências

INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA. Sistema de 
Gestão de Continuidade de Negócios de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (2018).

SECRETARIA DE FAZENDA. Metodologia de Gestão de 
Continuidade dos Negócios e de Tecnologia da Informa-
ção (2013).

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHA-
DAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Guia de 
Boas Práticas para Planos de Continuidade de Negócios 
(2012).

GUINDANI, Alexandre. Gestão de Continuidade dos Ne-
gócios (2008).

JUNIOR, Jorge. Plano de Continuidade e Negócios Aplica-
do à Segurança de Informação (2008).

Regulamento Internacional 

BRITISH STANDARDS INSTITUTION, BS 25999-1 
(2006) e BS 25999-1 (2007): normas britânicas que es-
tabelecem os processos, os princípios e as terminologias 
dos métodos de Gestão de Continuidade de Negócios.

Informações Substanciais para a Realização Adequada do PCN

A. Processos Críticos Quais são os processos críticos que não podem deixar de ser executados pela IMF?
A identificação das atividades cruciais de uma IMF é o primeiro procedimento preventivo no 
quadro da estratégia de mitigação dos riscos.

 B. Ameaças e 
Vulnerabilidades

O que pode impedir que esses processos críticos sejam realizados?
• O processo de Análise de Risco deve identificar e agrupar os cenários de interrupção não 

programada de grande escala, a saber:
• Riscos externos: desastres naturais, acessos cortados, acidentes próximos da IMF, greves, etc.;
• Riscos internos: falha humana, falha de energia, falha de comunicação, incêndio, roubo/

furto, doenças, etc.; e
• Riscos para os Sistemas de Dados: falha de software, perda de informação, Vírus, acesso indevidos 

às informações, falhas em servidores ou redes de dados, etc.
C. Análise de Impacto 

no Negócio
De que forma a interrupção desses processos poderá afetar à IMF?
A Análise de Impacto no Negócio1 - ou Business Impact Analysis (BIA) –, componente crucial 
do PCN, tem como objetivo apresentar os prováveis impactos no caso de interrupção de grande 
escala para as IMF.

D. Ações de 
Contingência

O que é necessário fazer para retornar as operações?
O PCN deverá abranger, de modo ordenada, as ações de contingência2 que deverão ser executadas 
pelas equipas envolvidas, de acordo com as respetivas responsabilidades. Nesta fase, deve ser incor-
porado o processo de ativação do sítio secundário (back up) da IMF. O tempo standard internacio-
nal de restabelecimento dos serviços críticos de uma IMF é de duas (2) horas, segundo o BIS. 

E. Manutenção do PCN O que pode ser realizado para otimizar o PCN?
O PCN deve ser testado, pelo menos, uma vez por ano. O processo de revisão, aprimoramento e mo-
nitoramento do PCN deve ser permanentemente realizado e sistemicamente atualizado, tanto nos 
treinamentos das ações de contingências, como nos normativos internos de gestão de risco da IMF.

1 A Análise de Impacto no Negócio é um processo importante do PCN, tendo em consideração que o mesmo identifica, de forma quali-
tativa e quantitativa, os potenciais prejuízos financeiros para a IMF numa interrupção de grande escala.

2 As ações de contingência podem ser distribuídas em três planos, a saber, Plano de Contingência Operacional, Plano de Recuperação 
de Desastre e o Plano de Gestão de Crises.
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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   

2019  301 060    72 806,1    4 020    1 619,5    739 958    158 687,3    1 005    84,5   
Fonte: SISP.

Quadro 2 – Compensação por tipo de documentos apresentados

Quantidade: unidades. Valor: milhões de escudos.

2018 2019 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Cheques  302 289    69 897,8    301 060    72 806,1   -0,4 4,2

Transferências  671 875    140 251,6    739 958    158 687,3   10,1 13,1

Devoluções de cheques  3 683    1 175,5    4 020    1 619,5   9,2 37,8

Devoluções de transferências  540    78,0    1 005    84,5   86,1 8,3

Total 978 387 211 402,9 1 046 043 233 197,3 6,9 10,3

Fonte: SISP.
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Quadro 3 – Cheques apresentados e devolvidos na Compensação - 2019

Quantidade: unidades. Valor: milhões de escudos.

Mês

Apresentados Devolvidos

Truncados Não Truncados Truncados Não Truncados 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Janeiro 11 969 157,6 13 113 6 835,4 42 0,6 250 111,7

Fevereiro 11 556 152,1 11 828 6 807,8 34 0,5 240 72,8

Março 11 873 158,9 12 472 5 314,6 38 0,5 270 152,7

Abril 11 804 157,3 12 579 5 588,4 40 0,7 278 95,7

Maio 12 782 167,1 13 708 5 496,0 48 0,7 333 163,3

Junho 10 981 143,4 11 518 5 143,8 61 0,9 270 204,3

Julho 13 109 171,9 13 768 5 604,2 207 2,9 367 146,7

Agosto 11 519 152,1 12 792 5 642,2 38 0,6 260 121,6

Setembro 11 378 151,5 12 395 5 559,6 45 0,8 255 124,0

Outubro 12 956 170,2 13 569 5 679,1 43 0,6 263 163,0

Novembro 11 887 157,5 12 770 5 743,5 60 0,9 254 61,8

Dezembro 13 530 180,6 15 204 7 471,3 45 0,6 279 191,5

Total 145 344 1 920,1 155 716 70 885,9 701 10,4 3 319 1 609,2

Média mensal 12 112 160,0 12 976 5 907,2 58 0,9 277 134,1
Fonte: SISP.

Quadro 4 – Dados mensais sobre cheques apresentados à Compensação em quantidade (2015 – 2019)

Quantidade: unidades.

2015 2016 2017 2018 2019

Janeiro  23 554    22 502    25 681    26 868    25 082   

Fevereiro  22 918    24 636    25 709    23 449    23 384   

Março  27 920    27 019    28 070    25 492    24 345   

Abril  25 007    25 887    23 233    25 376    24 383   

Maio  24 221    26 935    26 457    26 550    26 490   

Junho  25 755    25 736    25 394    23 848    22 499   

Julho  26 957    28 158    24 454    25 597    26 877   

Agosto  23 185    27 235    25 794    25 266    24 311   

Setembro  23 415    24 756    24 017    22 236    23 773   

Outubro  24 377    25 769    26 236    26 258    26 525   

Novembro  24 804    27 165    26 066    25 006    24 657   

Dezembro  30 412    30 192    27 292    26 343    28 734   

Total  302 525    315 990    308 403    302 289    301 060   

Média mensal  25 210    26 333    25 700    25 191    25 088   

Fonte: SISP.
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Quadro 5 - Dados mensais sobre cheques apresentados à Compensação em valor (2015 – 2019)

Valor: milhões de escudos.

2015 2016 2017 2018 2019

Janeiro 6 449,3 6 486,8 6 786,5 7 530,8 6 993,0

Fevereiro 5 970,5 5 265,9 5 806,4 4 694,4 6 959,9

Março 5 839,5 7 272,0 7 069,5 6 278,9 5 473,6

Abril 5 483,4 5 598,1 6 263,2 6 099,5 5 745,7

Maio 5 648,5 6 351,6 5 913,1 6 104,7 5 663,1

Junho 5 872,8 5 778,4 5 364,4 5 812,7 5 287,2

Julho 5 916,7 5 981,1 4 764,7 5 763,7 5 776,1

Agosto 5 498,6 6 299,6 5 454,3 5 872,7 5 794,3

Setembro 5 098,3 5 405,2 5 293,8 4 757,1 5 711,1

Outubro 5 540,1 6 076,5 5 617,6 5 522,7 5 849,3

Novembro 5 252,0 6 221,0 5 632,2 5 249,1 5 900,9

Dezembro 8 065,0 7 118,1 6 254,3 6 211,6 7 651,8

Total 70 634,6 73 854,4 70 220,1 69 897,8 72 806,1

Média mensal 5 886,2 6 154,5 5 851,7 5 824,8 6 067,2

Fonte: SISP.

Quadro 6 – Cheques apresentados à Compensação por escalão de valores em quantidade (2015 – 2019)

Quantidade: unidades.

2015 2016 2017 2018 2019

1 10 000 71 958 72 668 68 973 67 297 63 362

10 001 20 000 54 961 53 038 52 457 50 283 49 330

20 001 30 000 39 161 33 885 33 687 36 362 32 826

30 001 50 000 39 305 40 670 40 107 39 499 39 538

50 001 100 000 37 982 42 029 41 943 41 596 41 437

100 001 500 000 41 092 52 389 50 894 48 070 54 052

500 001 1 000 000 8 271 9 810 9 641 9 109 9 958

1 000 001 2 000 000 4 581 5 737 5 337 4 909 5 072

2 000 001 3 000 000 1 807 2 091 1 847 1 882 1 802

3 000 001 4 000 000 980 980 901 887 968

4 000 001 5 000 000 710 682 642 668 752

5 000 001 10 000 000 1 082 1 265 1 301 1 141 1 297

10 000 001 20 000 000 410 478 437 375 406

20 000 001 100 000 000 218 256 225 194 246

> 100.000.000 7 12 11 17 14

Total 302 525 315 990 308 403 302 289 301 060

Fonte: SISP.
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Quadro 7 – Cheques apresentados à Compensação por escalão de valores em valor (2015 – 2019)

Valor: milhões de escudos.

2015 2016 2017 2018 2019

1 10 000  406,9    410,6    389,4    378,8    357,7   

10 001 20 000  897,3    798,6    788,0    751,3    738,9   

20 001 30 000  1 174,8    853,4    846,7    963,0    825,9   

30 001 50 000  2 289,0    1 621,8    1 597,6    1 680,0    1 576,8   

50 001 100 000  3 731,8    3 059,3    3 040,2    3 685,3    3 007,2   

100 001 500 000  10 059,9    11 636,7    11 344,9    11 173,8    12 058,0   

500 001 1 000 000  6 540,8    7 159,2    7 039,1    6 971,0    7 293,7   

1 000 001 2 000 000  6 928,8    8 249,7    7 717,5    7 309,9    7 354,1   

2 000 001 3 000 000  4 730,3    5 225,6    4 627,6    4 842,5    4 570,8   

3 000 001 4 000 000  3 772,3    3 445,7    3 171,7    3 222,9    3 492,5   

4 000 001 5 000 000  3 866,0    3 143,0    2 976,4    3 363,0    3 509,4   

5 000 001 10 000 000  8 674,8    9 252,2    9 653,2    8 693,3    9 211,2   

10 000 001 20 000 000  6 596,0    6 641,6    6 288,8    5 565,0    5 799,1   

20 000 001 100 000 000  9 332,3    10 003,2    8 443,2    7 855,4    9 592,3   

> 100.000.000  1 633,7    2 353,8    2 295,7    3 442,6    3 418,5   

Total 70 634,6 73 854,4 70 220,1 69 897,8 72 806,1

Fonte: SISP.

Quadro 8 – Dados mensais sobre cheques devolvidos na compensação em quantidade (2015 – 2019)

Quantidade: unidades.

2015 2016 2017 2018 2019

Janeiro 254 207 272 285 292

Fevereiro 216 263 249 241 274

Março 235 220 315 275 308

Abril 232 216 244 266 318

Maio 508 282 358 284 381

Junho 260 227 432 303 331

Julho 283 274 217 328 574

Agosto 286 245 250 344 298

Setembro 190 214 289 263 300

Outubro 276 251 310 309 306

Novembro 225 305 303 447 314

Dezembro 312 495 324 338 324

Total 3 277 3 199 3 563 3 683 4 020

Média mensal 273 267 297 307 335

Fonte: SISP.
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Quadro 9 – Dados mensais sobre cheques devolvidos na compensação em valor (2015 – 2019)

Valor: milhões de escudos.

2015 2016 2017 2018 2019

Janeiro 83,3 43,2 92,2 94,7 112,3

Fevereiro 30,3 53,9 75,5 72,4 73,4

Março 99,1 176,4 93,4 81,4 153,2

Abril 83,2 47,0 455,8 91,8 96,4

Maio 181,1 75,0 109,2 81,2 164,0

Junho 255,1 64,9 161,8 117,2 205,1

Julho 53,1 67,6 77,4 87,0 149,6

Agosto 58,1 86,3 93,7 121,3 122,2

Setembro 121,6 81,0 153,5 66,9 124,8

Outubro 82,7 98,1 104,0 133,5 163,6

Novembro 44,0 182,6 97,9 124,1 62,7

Dezembro 277,7 123,5 91,0 104,1 192,2

Total 1 369,3 1 099,5 1 605,5 1 175,5 1 619,5

Média mensal 114,1 91,6 133,8 98,0 135,0

Fonte: SISP.

Quadro 10 – Cheques devolvidos na Compensação por escalão de valores em quantidade (2015 – 2019)

Quantidade: unidades.

2015 2016 2017 2018 2019

1 10 000  343    289    286    245    258   

10 001 20 000  331    304    367    290    266   

20 001 30 000  250    190    185    186    177   

30 001 50 000  554    599    663    580    581   

50 001 100 000  654    637    691    643    656   

100 001 500 000  814    844    911    1 268    1 626   

500 001 1 000 000  161    160    240    257    221   

1 000 001 2 000 000  83    94    144    122    131   

2 000 001 3 000 000  39    30    27    50    30   

3 000 001 4 000 000  16    20    14    15    22   

4 000 001 5 000 000  11    11    7    12    16   

5 000 001 10 000 000  16    14    16    9    21   

10 000 001 20 000 000  5    5    7    4    8   

20 000 001 100 000 000  -      2    4    1    7   

> 100.000.000  -      -      1    1    -     

Total  3 277    3 199    3 563    3 683    4 020   

Fonte: SISP.
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Quadro 11 – Cheques devolvidos na Compensação por escalão de valores em valor (2015 – 2019)

Valor: milhões de escudos.

2015 2016 2017 2018 2019

1 10 000 2,0 1,7 1,7 1,6 1,7

10 001 20 000 5,0 4,7 5,6 4,3 4,2

20 001 30 000 6,3 4,8 4,7 4,8 4,5

30 001 50 000 22,5 23,9 26,9 23,0 23,2

50 001 100 000 47,8 47,2 50,0 47,6 47,5

100 001 500 000 189,7 184,4 217,2 312,4 386,5

500 001 1 000 000 118,6 122,9 178,7 190,7 164,1

1 000 001 2 000 000 116,8 136,8 207,2 167,8 187,3

2 000 001 3 000 000 103,2 74,6 71,3 119,2 76,4

3 000 001 4 000 000 74,2 72,9 49,8 54,4 82,5

4 000 001 5 000 000 116,4 53,8 33,3 69,7 86,5

5 000 001 10 000 000 479,8 109,1 112,9 99,0 174,8

10 000 001 20 000 000 87,2 82,7 105,2 48,0 109,3

20 000 001 100 000 000 0,0 180,0 185,1 25,0 270,9

> 100.000.000 0,0 0,0 356,0 8,0 0,0

Total 1 369,3 1 099,5 1 605,5 1 175,5 1 619,5

Fonte: SISP.
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Quadro 12 – Cheques devolvidos por motivo de devolução em quantidade  (2015 – 2019)

Quantidade: unidades.

2015 2016 2017 2018 2019

Por Instituição Sacada

Não Compensável  103    109    94    87    156   

Falta de Requisito Principal  170    236    236    299    372   

Falta ou Insuficiência de Provisão  1 335    1 237    1 386    1 489    1 678   

Saque Irregular  282    437    633    605    423   

Endosso Irregular  -  8    4    15    5   

Cheque com Fundo Revogado – por Justa Causa  3    -  2    5    -     

Cheque sem Fundo Revogado – por Justa Causa  -  -  3    3    3   

Cheque com Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo  -  1    -  9    -     

Cheque sem Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo  8    2    5    5    5   

Conta Bloqueada  119    101    77    56    34   

Conta Suspensa  6    4    4    -  1   

Conta Encerrada  4    2    5    2    1   

Mau Encaminhamento  48    39    124    153    91   

Número de Conta Inexistente  4    4    5    8    10   

Número de Cheque Inexistente  53    41    26    27    14   

Erro nos Dados  191    155    91    143    90   

Importância Incorrectamente Indicada  339    362    331    303    396   

Falta de Entrega do Cheque  -  -  -  -  - 

Registo Duplicado  142    68    56    58    343   

Falta de Carimbo/Referência de Apresentação/Inexistência de endosso  10    2    -  6    1   

Cheque Viciado com Fundo  -  1    2    3    -     

Cheque viciado sem Fundo  1    1    2    -  -     

Devolução a Pedido da Instituição Tomadora  18    22    35    34    51   

Motivos Diversos  3    -  -  -  - 

Imagem não recebida ou elegível  406    300    376    291    275   

Por instituição Tomadora

Incumprimento na Compensação pela Instituição Tomadora  -  -  17    -  -     

Motivo de Devolução Inválido  6    6    26    18    15   

Mau Encaminhamento  5    2    4    2    2   

Falta de Entrega do Cheque  -  -  -  -  - 

Registo Duplicado  -  -  2    1    1   

Devolução Fora do Prazo  21    59    17    61    53   

Excedido o período de arquivo do cheque  -  -  -  -  -     

Total  3 277    3 199    3 563    3 683    4 020   

Fonte: SISP.
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Quadro 13 – Cheques devolvidos por motivo de devolução em valor  (2015 – 2019)

Valor: milhões de escudos.

2015 2016 2017 2018 2019

Por Instituição Sacada

Não Compensável  11,6    22,0    31,4    18,2    29,1   

Falta de Requisito Principal  57,4    177,3    99,0    111,9    164,4   

Falta ou Insuficiência de Provisão  424,3    232,1    387,9    412,5    553,3   

Saque Irregular  144,5    209,1    633,4    197,7    338,0   

Endosso Irregular  -  2,4    0,3    40,4    1,5   

Cheque com Fundo Revogado – por Justa Causa  0,2    -      67,9    0,8    -     

Cheque sem Fundo Revogado – por Justa Causa  -      -      0,3    0,4    0,9   

Cheque com Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo  -      0,1    -      1,6    -     

Cheque sem Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo  0,3    0,7    0,2    0,4    0,2   

Conta Bloqueada  50,6    7,4    5,5    7,3    4,5   

Conta Suspensa  0,1    0,0    0,4    -      0,0   

Conta Encerrada  0,6    0,2    0,2    0,6    0,0   

Mau Encaminhamento  9,7    39,2    67,5    41,0    24,5   

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

Número de Cheque Inexistente  6,5    2,4    4,7    9,5    2,6   

Erro nos Dados  66,9    47,6    36,1    58,2    19,3   

Importância Incorrectamente Indicada  138,6    180,6    98,2    110,3    101,0   

Falta de Entrega do Cheque  -  -      -      3,8    -     

Registo Duplicado  15,3    11,4    8,4    0,8    57,7   

Falta de Carimbo/Referência de Apresentação/Inexistência de endosso  5,9    0,6    -      0,0    0,2   

Cheque viciado com Fundo  -      -      0,0    -      -     

Cheque viciado sem Fundo  0,0    0,4    0,3    -      -     

Devolução a Pedido da Instituição Tomadora  7,5    22,6    10,9    9,4    15,7   

Motivos Diversos  0,2    -      -      -      -     

Imagem não recebida ou elegível  422,2    130,5    137,6    124,7    292,9   

Por instituição Tomadora

Incumprimento na Compensação pela Instituição Tomadora  -      -      1,7    -      -     

Motivo de Devolução Inválido  3,0    0,0    3,1    1,0    0,8   

Mau Encaminhamento  1,5    0,0    6,0    1,6    0,5   

Falta de Entrega do Cheque  -  -      -      -      -     

Registo Duplicado  -  -      0,1    0,0    0,0   

Devolução Fora do Prazo  1,9    12,5    4,0    20,4    11,3   

Total 1 369,3 1 099,4 1 605,5 1 175,5 1 619,5

Fonte: SISP.
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Quadro 14 – Dados mensais sobre transferências apresentadas em quantidade (2015 – 2019)

Quantidade: unidades.

2015 2016 2017 2018 2019

Janeiro 29 752 33 858 40 210 44 395 50 306

Fevereiro 37 197 41 238 45 889 49 206 54 682

Março 44 346 49 554 51 597 55 757 57 211

Abril 39 777 43 103 46 255 52 686 60 036

Maio 39 017 43 998 48 517 57 677 65 082

Junho 41 122 59 768 48 455 51 619 58 479

Julho 43 665 41 774 46 979 60 991 63 324

Agosto 40 159 43 749 48 057 56 751 62 046

Setembro 38 738 43 880 47 284 55 010 60 037

Outubro 43 566 44 082 51 163 60 996 67 337

Novembro 46 163 46 264 54 701 60 311 64 914

Dezembro 59 768 67 574 69 570 66 476 76 504

Total 503 270 558 842 598 677 671 875 739 958

Média mensal 41 939 46 570 49 890 55 990 61 663

Fonte: SISP.

Quadro 15 – Dados mensais sobre transferências apresentadas em valor (2015 – 2019)

Valor: milhões de escudos.

2015 2016 2017 2018 2019

Janeiro 7 621,1 7 655,6 8 858,0 10 056,5 11 149,7

Fevereiro 8 880,9 9 674,8 9 125,2 9 043,4 10 898,8

Março 9 244,1 9 747,5 11 809,7 10 986,4 12 892,7

Abril 9 450,3 8 193,9 8 667,4 10 217,2 12 934,0

Maio 8 578,4 8 900,8 11 035,5 12 506,1 13 174,7

Junho 9 539,6 15 182,2 10 039,6 10 518,1 11 953,5

Julho 9 191,0 8 541,5 9 324,4 12 338,3 12 874,7

Agosto 8 553,8 9 368,8 10 434,0 13 139,6 15 236,5

Setembro 7 547,7 9 896,8 10 276,5 10 740,6 12 413,6

Outubro 8 321,9 9 215,3 11 065,9 11 865,5 12 973,7

Novembro 9 347,2 9 501,2 11 270,7 13 376,7 12 948,0

Dezembro 15 182,2 12 245,6 16 412,2 15 463,4 19 237,3

Total 111 458,1 118 123,9 128 319,1 140 251,6 158 687,3

Média mensal 9 288,2 9 843,7 10 693,3 11 687,6 13 223,9

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  906    203,4    9    1,4   

Rendas/Aluguer  16 104    719,4    18    0,4   

Honorários  337 250    19 302,7    509    12,6   

Fornecedores  9 437    6 663,6    14    2,4   

Prestações da Segurança Social  1 209    33,9    -      -     

Pensões Nacionais  145    19,4    -      -     

Outras Transferências  356 411    125 080,4    444    60,8   

Pagamentos do Estado (DGT)  7    0,3    -      -     

Transferência doméstica  100    40,6    -      -     

Operaçoes de Mercado  -      -      -      -     

Transferência interbancária  -      -      -      -     

Subtotal 1  721 569    152 063,6    994    77,7   

Fecho 2

Reembolsos  15    24,7    -      -     

Rendas/Aluguer  5    0,1    -      -     

Honorários  10 321    622,7    3    0,1   

Fornecedores  104    36,2    -      -     

Prestações da Segurança Social  3    0,2    -      -     

Pensões Nacionais  -      -      -      -     

Outras Transferências  7 941    5 939,8    8    6,7   

Pagamentos do Estado (DGT)  -      -      -      -     

Transferência doméstica  -      -      -      -     

Operaçoes de Mercado  -      -      -      -     

Transferência interbancária  -      -      -      -     

Subtotal 2  18 389    6 623,7    11    6,8   

Total  739 958    158 687,3    1 005    84,5   

Fonte: SISP.

           
 






