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Cabo Verde regista um nível de bancarização de 89,1%. Este dado consta do Relatório 

do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano 2009 do Banco de Cabo Verde, recentemente 

aprovado.  

 

O grau de bancarização do nosso sistema económico, ou seja, a proporção entre o número de 

contas bancárias existentes em Cabo Verde e a população é considerado um indicador 

extremamente importante para o sistema de pagamentos nacional. A taxa verificada é 

considerada muito boa, superior à de muitos países desenvolvidos, embora reflicta algum 

enviesamento devido à detenção de mais do que uma conta por parte de alguma franja da 

população. Segundo o citado relatório, durante o ano de 2009, manteve-se a tendência de 

evolução e crescimento dos meios e instrumentos de pagamento, caracterizada pela crescente 

utilização de instrumentos escriturais e electrónicos, particularmente cheques e cartões de 

pagamento, os dois instrumentos mais utilizados pelos cabo-verdianos, bem como pelo 

aumento do nível de interbancariedade. 

 

Agências e balcões bancários 

Em 2009 o sistema bancário cabo-verdiano era composto por cinco instituições de crédito 

totalizando, no conjunto, 91 agências/ balcões (77 em 2008). O sistema contava ainda com 7 

agências vocacionadas exclusivamente para o atendimento das empresas. No que toca à 

distribuição geográfica da banca, cerca de 91 % dos concelhos do país (20) estavam cobertos 

com, pelo menos, uma agência/balcão. Quanto à cobertura da população, a média situa-se em 

aproximadamente uma agência/balcão por 5.640 habitantes, de acordo com as projecções 

demográficas do Instituto Nacional de Estatísticas. 
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Internet Banking/Banca Virtual  

Os dados espelham um crescimento expressivo das operações realizadas através da internet 

banking passando de 924.591 operações em 2008 para 1.404.946 em 2009, das quais cerca de 

2,6% se referiam a operações com movimentação de fundos (transferências), no valor de 

3.000,2 milhões de escudos (2.096,2 milhões de escudos, em 2008). 

 

 

Redes de pagamentos 

Rede Vinti4 

No final de 2009, ano em que a rede vinti4 completou 10 anos de existência, encontravam-se 

em funcionamento um total de 1.518 terminais, dos quais 122 ATM (Caixas Automáticas) e 

1.396 POS (Terminais de Pagamentos Automáticos), representativo de um crescimento de 

11,9% e de 38,8%, respectivamente, quando comparado com 2008 (1.115 terminais, sendo 

109 ATM e 1.006 POS). Foram efectuadas 7.201.060 operações na rede, das quais 78,1% 

realizadas através dos ATM, 16,6% nos POS e restantes 5,2% através dos outros canais de 

acesso à rede, Portal Vinti4net e Televinti4. 

 

 

Meios e Instrumentos de Pagamento 

Numerário  

A circulação monetária registou, no final de 2009, uma diminuição de 4,0% face ao ano 

transacto, tendo as notas e moedas em circulação atingido o montante de 8.478,3 milhões de 

escudos. Do total, as notas representavam 97,2% dos quais 78,9% correspondiam às 

denominações de 1.000 e 2.000 escudos, o que, em parte, pode ser justificado com o facto de 

estas serem as únicas denominações distribuídas através das Caixas Automáticas da rede 

vinti4. 

 

Cheques  

No período em análise, o sistema bancário registou uma média de 7.630 cheques/ dia pagos, 

correspondentes a um valor de 993,4 milhões de escudos (2008: 7.034 cheques/dia; 1.110,8 
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milhões de escudos). Ao longo de 2009 foram devolvidos 7.376 cheques, mais 374 do que no 

ano transacto, no valor de 1.853,8 milhões de escudos. A falta de provisão aparece como a 

causa principal de devolução, tal como nos outros anos, com um peso de 74,7%, mais 14,1% 

do verificado em 2008, seguida do motivo registo duplicado com 6,1% (2008:12,3%).  

 

Transferências Nacionais  

Durante o ano de 2009, foram processadas 1.087.647 transferências bancárias, no valor de 

224.156,4 milhões de escudos, representativos de um aumento em quantidade na ordem dos 

14,6% e de 32,0% em valor, comparativamente ao ano de 2008. O aumento na quantidade 

total das transferências processadas ficou a dever-se, particularmente, ao crescimento 

verificado nas transferências interbancárias na ordem dos 25,7%, tendo passado de 45.994 em 

2008 para 57.797 em 2009. No que diz respeito às transferências intrabancárias, a média 

diária situou-se em 4.087 transferências/dia no montante de 639,1 milhões de escudos, 

representativo de um valor médio por transferência de aproximadamente 156 mil escudos. 

 

Cartões de pagamento 

No final de 2009 foram emitidos e reconhecidos na rede vinti4 114.088 cartões de pagamento 

o que traduz um crescimento de 26,3% face ao número registado em 2008 (100.279). Foram 

produzidos 60.048 cartões, em 2009, dos quais 23,0% corresponderam à emissão de novos 

cartões (13.089) e 77,0% (46.239) relativos à renovação de cartões já emitidos. O número de 

cartões produzidos desde o início do funcionamento da rede ascende a 333.414 cartões Vinti4. 

A utilização de cartões na rede vinti4 registou, em 2009, 7.201.060 operações realizadas, um 

crescimento expressivo de 22,7% em relação a 2008, representativo de uma média diária de 

19.729 operações, das quais 78,1% foram efectuadas nos ATM, 16,6% nos POS e demais 

5,2% através de outros canais de acesso à rede, Televinti4 e Vinti4net. O valor total 

transaccionado na rede situou-se em 27.377,9 milhões de escudos, mais 4.009,3 milhões de 

escudos do que em 2008, a que corresponde um incremento de 17,2 %. Os valores 

transaccionados a nível dos POS têm conhecido um rápido crescimento, tendo sido efectuado 

através daqueles terminais um total de 1.198.828 pagamentos, no valor de 6.131,3 milhões de 

escudos, dos quais cerca de 95,6% em quantidade e de 87,0% em valor corresponderam a 
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transacções realizadas com cartões vinti4 e os restantes com cartões internacionais (Visa e 

Mastercard), 4,4% e 13,0%, respectivamente. 

 

 


