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APRESENTAÇÃO
Pagamentos eletrónicos é o tema central desta edição. Destacam-se as sinopses dos livros “O contrato-quadro 
no âmbito da utilização de meios de pagamento electrónicos”, e as “As transferências electrónicas de fundos e 
os cartões de débito: alguns problemas jurídicos relacionados com as operações de levantamento de numerário 
e de pagamento por meios electrónicos”. Ainda poderá encontrar referências à legislação e a outras publicações 
do BCV relacionadas com o tema principal desta Newslleter.

M-PESA: du Mobile Payment à la Bancarisation
By MWANGI-THUO, Betty 

Au Kenya, depuis le lancement il y a 8 ans du service de paiement mobile M-Pesa par l’operateur téléphonique Safaricom, 
filiale de Vodafone, payer par SMS est une réalité au quotidien. L’offre a connu un succès fulgurant et sert depuis 
d’exemple récurrent dans les réflexions sur l’accès aux services financiers dans les pays émergents. Pour aller au-delà du 
simple moyen de paiement et en faire un instrument de la bancarisation, Safaricom a toutefois noué des alliances avec 
les banques kenyanes. La responsable des services financiers de Safaricom fait un point sur l’evolution de l’offre. 

 - How many people are using your mobile payment service M-Pesa? Presently, M-Pesa has slightly over 16 
million customers and the largest agent network of any corporate organization, which stands at more than 60,000 
agents. Since its inception in 2005, the service has moved more than 2.3 trillion Kenyan shillings (21 billion euros). 
Today, M-Pesa services 2 million cash transactions valued at Kshs 2 billion (18 million euro) which rise to 6 million 
transactions when one includes airtime transactions. 
- Why is it so critical to build a huge agent network to launch a retail financial product such as M-Pesa? As a 
telecom operator, do you consider that you had an advantage, compared to banks in particular? The exponential 
growth of our agent network can mainly be attributed to the fact that the original agent outlets were mainly set 
up by people who already had existing businesses and M-Pesa was an addition to their business hence benefited 
from existing cash flows. The success of M-Pesa, and indeed the Safaricom brand as a whole, is anchored on its vast 
countrywide dealer network, the largest of any corporate organization in Kenya. Safaricom’s agent roll out was made 
simpler by the presence of already existing dealer outlets who use to perform Safaricom related services such as 
airtime sales. They were the first point of contact for M-Pesa and from here, it was easy to roll out. 
Kenya, although very much a global trendsetter on the digital space, is still very much a society heavily reliant on 
human contact, both from a cultural and practical perspective. Our dealer network therefore acts as the point of 
contact for customer to perform other related M-Pesa services as well as to receive assistance. For instance, the initial 
part of M-Pesa registration process is a manual process requiring a human interface, because it involves the filling in 
of hardcopy forms and the presentation of identification. From a marketing perspective, our agent outlets increase 
visibility for our brand. The agent network also serves an important component of growing our brand footprint: 
it is an avenue for communication and feedback to improve our products to the customer. In addition, our agent 
network is a source of job creation.

Continue a ler o artigo “M-PESA: du Mobile Payment à la Bancarisation” de MWANGI-THUO, Betty.
 In: In Revue Stratégie nº 314, Mai 2013, p. 14-16
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O CONTRATO-QUADRO NO ÂMBITO DA UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE 
PAGAMENTO ELECTRÓNICOS

GUIMARÃES, Maria Raquel de Almeida Graça Silva

Coimbra: Edições Coimbra, 2011, 670 p.

MON 06285

“O trabalho de investigação aqui desenvolvido encontra-se dividido em três partes. Na 
primeira, analisa-se a noção de contrato-quadro e distingue-se esta noção de figuras 
afins; na segunda, procede-se à dissecação do contrato de utilização e dos demais 
contratos que concorrem para uma operação de pagamento electrónico; na terceira, 
caracteriza-se o contrato de utilização como um contrato-quadro. Este resultado a que 
se chega na terceira parte traduz o objectivo fundamental da investigação, que é o de 
demonstrar que o contrato de utilização de um cartão de débito ou de crédito, mas também o contrato de admissão dos 
cartões referidos enquanto meios de pagamento, são contratos-quadro. Este enquadramento assume hoje uma importância 
acrescida na medida em que com a transposição para o direito interno, até 1 de Novembro de 2009, da Directiva 2007/64/
CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Novembro de 2007, “relativa aos serviços de pagamento no mercado 
interno... “, a figura do “contrato-quadro” de “prestação de serviços de pagamento” que aí se consagra assumirá um papel 
estruturante do regime instituído. [...]”.

DESTAQUES DE OBRAS

AS TRANSFERÊNCIAS ELECTRÓNICAS DE FUNDOS E OS CARTÕES 
DE DÉBITO: ALGUNS PROBLEMAS JURÍDICOS RELACIONADOS 
COM AS OPERAÇÕES DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO E DE 
PAGAMENTO POR MEIOS ELECTRÓNICOS

GUIMARÃES, MARIA RAQUEL

COIMBRA: LIVRARIA ALMEDINA, 1999, 288P.

972-40-1202-6

MON 04983

Noção e caracterização geral das transferências electrónicas de fundos - O cartão 
de débito: caracterização e distinção perante figuras próximas - As operações de 
levantamento de numerário numa caixa ATM e de pagamento automático - A natureza jurídica do cartão de 
débito e do código pessoal de acesso - Alguns problemas relativos à utilização de um cartão de débito. 
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DESTAQUES DE OBRAS

ARTIGOS
- COULOMB, Élisabeth; BURG, Pascal; WEIMERT, 

Martina; ...[et. Al]. Cartes bancaires - paiement mobile - 
e-monnaie: les grandes manoeuvres. In Revue Banque Supl 
nº 741, Nov 2011, p. 3-38. PP 4/2011/741

- GONTIER, Eric. Paiment par téléphone portable: “une 
ergonomie plus simple, plus sécurisée et adaptée aux 
nouveaux usages”. In Revue Banque nº 734, Mar 2011, p. 
41-41. PP 4/2011/734.

- LEE, Esmond. Hkma primed for mobile payments surge.  
in Central Banking Vol. XXIV, nº 1, Ago 2013, p. 77-83. PP 
80/2013/1.

- PAUGET, Georges; CLAUMON, Jean; RAGUÉNÈS, Jérôme; 
...[et.al]. L’avenir des services de paiement. - In  Banque 

Stratégie nº 292, Mai 2011, p. 6-56. PP 181/2011/292.
- RAMÉ, Bernard; BERNARD, Étienne; DELESALLE, Marc; 

...[ET.AL]. L’Europe des paiments: vers SEPA et au-delà. In 
Revue Stratégie nº 313, Abr 2013, p. 5- 54. PP 181/2013/313

- SCHLOESER, Dietmar. -International banking: retail 
renaissance.  In The economist Vol. 403, nº 8785, Mai 2012; 
p. 3-24 da Special Report . PP 28/2012/8785.

- SITRUK, Hervé. Moyens de paiement: une industrie 
française compétitive. In Revue Banque nº 755-756, Jan 
2013; p. 82-84. PP 4/2013/755-756

- STORRER, Pierre. - La monnaie électronique en droit 
français: enfin un nouveau départ?. In Revue Banque nº 
753, Nov 2012; p. 52-55. PP 4/2012/753.

MONOGRAFIAS

- AGUIAR, Adelino Lopes. O dinheiro de plástico: cartões de 
crédito e de débito: novos meios de pagamento: legislação. 
Lisboa: Rei dos Livros, 1990, 153p. MON 01731

- ALBUQUERQUE, João Batista Torres de. Cartões de crédito: 
abusos e ilegalidades, doutrinas, jurisprudência, legislação. - 
Campinas: Servanda Editora, 2002, 350p. MON 05103

- BANCO DE PORTUGAL. SISTEMA DE PAGAMENTOS. 
Cartões bancários. Lisboa: Banco de Portugal, 2004, 27p. 
ORG 05623/6.

- BANCO DE PORTUGAL. Instrumentos de pagamento de 
retalho em Portugal: custos e benefícios.- Lisboa: Banco de 
Portugal, 2007, 129p. ORG 05926 A; ORG 05926 B.

- INSTITUT DE FORMATION BANCAIRE. ABC bancaire.- 
Luxembourg: IFBL, 2002, Pag. Var. -MON 04754/1 A; MON 
04754/2 B.

- FERNÁNDEZ, Verónica. Os sistemas de pagamentos: 
desenvolvimentos recentes. Coimbra: Edições Coimbra, 2012, 
p. 103-139. - in O novo direito bancário. Coimbra: Almedina, 
Jun 2012. P.103-139. COTA MON 06464 A; MON 06464 B

- MANSO, Luís Duarte Baptista. Direito Bancário: casos 
práticos resolvidos: Direito comercial. Direito das empresas. 
Obrigações em geral. Contratos em especial. Garantias. 
Crédito. Leasing. ALD. Crise financeira e imposto social.-
Lisboa: Quid Juris, 2010, 268p. MON 02537 A; MON 02537 B

- PRINGLE, Robert; ROBINSON, Matthew. E-money 
and payment systems review. - London: Central Banking 
públication, 2002, 394p. MON 02828.

O FUTURO DOS SISTEMAS DE PAGAMENTOS

MATEUS, ABEL; SANTOS, FILIPE
LISBOA: MADEIRA & MADEIRA, LDA, 1997, 326P.
ISBN 972-9479-32-1 ✳ MON 00296

O desenvolvimento espectacular das tecnologias de informação está a transformar todas 
as áreas da actividade humana e, em particular, também a actividade bancaria e o seu 
sistema vital que e o sistema de pagamentos. Esta evolução tem afectado tanto os sistemas 
de pagamentos por grosso como a retalho. Sistemas electrónicos para transferência 
de dados e sistemas de pagamentos feitos a medida de agrupamentos empresariais, 
bem como o «dinheiro electrónico» assumem cada vez maior importância no mundo 
financeiro. Terão a construção das futuras auto-estradas informáticas, a banca virtual e 
as experiências na Internet um impacte significativo na banca do futuro? 
Por outro lado, o enquadramento institucional na Europa, e em especial a criação 
da moeda única, são hoje um objectivo partilhado pelos membros da União Europeia, cuja data se aproxima 
rapidamente. É pois, importante que a banca portuguesa se prepare para a moeda única para que não perca 
vantagens competitivas dentro do mercado único europeu.
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SUMMERS, Bruce J. Ed. Lit.
Payment systems: Design, Governance and Oversight
London: Central Banking Publications, 2012
ISBN: 978-1-902182-72-8

BOTTON, Alain
Alegrias e tristezas do trabalho
Alfragide: Publicações Dom Quixote, 2010
ISBN: 978-972-20-3984-0. MON 06648 

FARIA, Miguel Figueira de; MENDES, José Amado
Dicionário de história empresarial portuguesa, Séculos XIX e XX: 
Instituições bancárias
Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, 2013
ISBN: 978-972-27-2221-6. REF 06579

GLADWEL, Malcolm
A chave do sucesso
Alfragide: Publicações Dom Quixote, 2010
ISBN: 978-072-20-3055-7. MON 06650

PINA, João Aragão
Apresentações que “Falam por si”
Porto: Lidel Edições Técnicas, 2011
ISBN: 978-972-757-793-4

REICH, Robert B.
Aftershock: a economia que se segue e o futuro da América
Alfragide: Publicações Dom Quixote, 2011
ISBN: 978-972-20-4691-6. MON 06651

ROCHA, Joaquim Freitas da
Lições de procedimento e processo tributário
Coimbra: Coimbra Editora, 2011
ISBN: 978-972-32-1914-2. MON 06653

ROUBINI, Nouriel; MIHM, Stephen
Economia de crise: um curso intensivo sobre o futuro da finança
Alfragide: Publicações Dom Quixote, 2010
ISBN: 978-972-20-4346-5. MON 06649

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA
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SALGADO, Javier Sáez; MIRANDA, José António Godinho
Colecção Banco Espírito Santo: Colecção Carlos Marques da Costa
Lisboa: BES, 2008
ISBN: 978-989-95860-0-0. MON 06516

SANTOS, Maribel Yasmina; RAMOS, Isabel
Business intelligence: tecnologias da informação na gestão de 
conhecimento
Lisboa: FCA-Editora de Informática, 2009
ISBN: 978-972-722-516-3

TALEB, Nassim Nicholas
O Cisne Negro: o impacto do altamente improvável
Alfragide: Publicações Dom Quixote, 2013
ISBN: 978-972-20-4801-9. MON 06652

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

LEGISLAÇÃO DO BANCO DE CABO VERDE – SISTEMA DE PAGAMENTOS

➢ Decreto-Legislativo n.º 12/10, de 8 de Novembro de 2010. Altera o Decreto-Legislativo n.º 12/95, de 26 de 
Dezembro, sobre restrição do uso de cheque. BO n.º 43 de 8 de Novembro de 2010.

➢ Decreto-Lei n.º 41/09, de 2 de Novembro. Define o regime relativo à movimentação de fundos entre contas à 
ordem em moeda nacional, determinando a data-valor e o efeito no prazo a disponibilização de fundos ao 
beneficiário. BO n.º 41.

➢ Decreto-Lei n.º 66/99, de 2 de Novembro. Regulamenta a emissão e a gestão de cartões de crédito. BO n.º 40.

➢ Decreto-Lei n.º 58/99, de 20 de Setembro. Criando a Sociedade Anónima denominada SISP - Sociedade 
Interbancária e Sistemas de Pagamentos, SARL. BO n.º 34.

➢ Decreto-Lei n.º 41/99, de 21 de Junho. Institui a microfilmagem de cheques nas instituições de crédito. BO n.º 21.

➢ Decreto-Lei n.º 93/97, de 31 de Dezembro. Aprova o Regulamento do Serviço Público dos Correios. 4º Supl. BO n.º 50.

➢ Decreto-Lei n.º 10/96, de 26 de Fevereiro. Define as normas e procedimentos a adoptar na programação 
financeira e gestão de tesouraria, na contabilidade integradas receitas e despesas do Orçamento do Estado, na 
gestão e controlo orçamental e institui novos meios de pagamento do Tesouro. BO n.º 4.

➢ Decreto-lei n.º 80/94, de 29 de Dezembro de 1994. Define o quadro legal em que as Câmaras de compensação 
deverão operar. 3º Supl. BO n.º42.

➢ Decreto n.º 23721, de 29 de Março de 1934. Lei Uniforme sobre Cheques. Diário do Governo de 21 de Junho de 
1934.

➢ Aviso n.º 2/2000, de 7 de Agosto. Regulamenta os cartões de crédito. BO n.º 24.

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.
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Trata-se de um repositório de referência relativo 
a bancos centrais a nível internacional. São 
disponibilizados notícias e artigos de temas diversos, 
desde a política monetária à gestão de reservas, 
passando pela supervisão bancária, estabilidade 
financeira ou sistemas de pagamentos, entre outros.
Na secção “News” temos acesso a um fluxo constante 

atualizado de notícias, enquanto na secção “Features” podemos selecionar o assunto que pretendemos 
pesquisar. Em “Opinion” é possível encontrar artigos da autoria de nomes proeminentes no panorama 
financeiro internacional e em “Interviews” surgem diversas entrevistas de banqueiros centrais sobre 
as mais diversas matérias. Ao entrar em “Briefing Room”, o utilizador tem acesso aos mais recentes 
discursos, documentos de investigação e comunicados no âmbito da banca central.

http://www.centralbanking.com

O Banco Central Europeu (BCE), com sede em Frankfurt, na 
Alemanha, é responsável pela gestão do euro, a moeda única da 
UE, bem como por assegurar a estabilidade dos preços na UE. 
É igualmente responsável pela definição e execução da política  
monetária da UE.

O Banco Central Europeu (BCE) é uma das instituições da União 
Europeia. O seu principal objectivo é garantir a estabilidade 
dos preços (manter a inflação sob controlo), especialmente 
nos países que utilizam o euro e velar pela estabilidade do sistema financeiro, assegurando uma 
supervisão adequada dos mercados e das instituições financeiras.

Todas as publicações do BCE estão disponíveis on-line e não são mais impressas. As várias 
publicações, como o Boletim Mensal e o Relatório Anual, também estão disponíveis em formato 
e-Pub que otimiza o conteúdo das publicações on-line para dispositivos portáteis, tais como e-readers 
e tablets. As publicações do BCE, incluindo brochuras e outro material de informação (como o que 
sobre as características das notas e moedas de euro de segurança), são uma parte importante das 
actividades de comunicação do BCE. Os outros canais de comunicação compreendem comunicados 
de imprensa, conferências de imprensa, discursos públicos e entrevistas concedidas pelos membros 
dos órgãos de decisão do BCE.

http://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.pt.html

PUBLICAÇÕES ELECTRÓNICAS

SISP

S o c i e d a d e 
Interbancária 
e Sistemas de 

Pagamentos é uma sociedade parabancária encarregue de 
gerir actividades relacionadas com o desenvolvimento e 
utilização de meios de pagamentos em Cabo Verde, devendo 
ocupar-se, em particular, com a gestão de sistemas bancários 
de pagamentos nacionais e internacionais, emissão e gestão 
de cartões de débito, prestação de serviços ligados a sistemas 
electrónicos de pagamentos de transmissão e gestão de 
informação de dados.

http://www.vinti4.cv/index.php?page=content_types

Visa is a global payments te-
chnology company that con-
nects consumers, businesses, 
banks and governments in 

more than 200 countries and territories, enabling them 
to use digital currency instead of cash and checks.

Visa has built one of the world’s most advanced pro-
cessing networks.  It’s capable of handling more than 
24,000 transactions per second, with reliability, conve-
nience and security, including fraud protection for con-
sumers and guaranteed payment for merchants. 

http://africa.visa.com/ssa/en-us/aboutvisa/visainc/
about.shtml
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DESTAQUE

Cartões Bancários, Departamento de Emissão, Tesouraria e Sistema de 
Pagamentos

A crescente utilização das novas tecnologias de comunicação e a necessidade de 
mecanismos de pagamentos específicos criaram oportunidades a novos intermediários 
para facilitar o envio e o processamento de instruções de pagamento. Ao mesmo tempo, 
os bancos também desenvolveram novos meios para os clientes acederem as respectivas 
contas de depósitos a ordem e efectuarem pagamentos, consubstanciados na utilização 
de instrumentos de pagamentos eletrónicos, com destaque para os cartões bancários. 
A posse e a utilização dos cartões aparecem generalizadas pela população cabo-
verdiana, sendo que o seu uso diário se tornou uma realidade no nosso quotidiano. 
Os cartões, particularmente os de débito, como é o caso do nosso cartão vinti4, surgem como um meio de facilitar 
pagamentos, levantamentos de dinheiro e todo o tipo de operações simples que evitam uma deslocação ao balcão, 
reduzindo, assim, o congestionamento das agências bancárias que deixam de realizar operações de baixo valor com tanta 
frequência. Hoje em dia, o cartão é um dos elos mais importantes que cada individuo tem com a sua conta bancária. 
O mercado de cartões em Cabo Verde conta, ainda, com a participação da Sociedade Interbancária e Sistemas de 
Pagamentos (SISP) que gere a rede de Caixas Automáticos (ATM) e de Terminais de Pagamentos Automáticos 
(TPA) da rede vinti4, acumulando também o papel de acquirer das Redes Internacionais em Cabo Verde, com o 
Visa e o Mastercard.

EDIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE

EDIÇÕES DE ANTERIORES SOBRE O SISTEMA DE PAGAMENTOS

Nº 03

REDE VINTI4

CADERNO BC V - SÉRIE SISTEMAS DE PAGAMENTO

 Banco de Cabo Verde
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Ficha Técnica
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KIDMAN, Nicole
The outhers = os outros [filme em DVD]
Sogecine . DESP 05314

LIEVRE, VIVIANE; Loude, Jean-Yves
Cap - Vert : un voyage musical dans l’archipel
Gemenos. MON 02167

MONTEIRO, César Augusto
Manel d’Novas: música, vida, caboverdianidade
Gráfica do Mindelo. MON 05528 A; MON 05528 B

PITT, Brad
Se7en: 7 pecados mortais [filme em DVD]
New line productions. DESP 05315

TAYMOR, Julie
Frida [filme em DVD]
Miramax International. DESP 05316

Vários artistas
Música do filme e do musical mamma mia
Ovação. DESP 05333

TEMPO DE LAZER

CONHEÇA A BIBLIOTECA
A Biblioteca do Banco de Cabo Verde é uma biblioteca 
especializada, tendo como objetivo principal dar apoio 
bibliográfico aos trabalhos do banco, através da aquisi-
ção, gestão e difusão de informação científica e técnica 
nacional, estrangeira, de organismos internacionais e 
de informação produzida pelos serviços de publicação 
do BCV. Ela oferece os seus serviços a investigadores, 
universitários, entidades e funcionários.
É, ainda, permitido o acesso a todos os cidadãos que 
necessitem de consultar informação que não se en-
contre disponível noutras bibliotecas e serviços de 
documentação, designadamente informação econó-
mico-financeira.

S A L A
d e  L E I T U R A
A Sala de Leitura está acessível ao público, mediante autorização 
do responsável, que permite consulta local das publicações 
existentes na colecção do Banco e o acesso à base de dados, bem 
como solicitar a realização de pesquisas, tendo os colaboradores 
no activo, prioridade no atendimento.

Horário
De 2ª a 6ª Feira das 8h30 às 12h00 e das14h00 às 16h00. Última 
entrada até às 11h00 no período da manhã e as 15h00 no período 
da tarde.

Contactos
Tel.: +238 260 7000/72
E-mail: cdi@bcv.cv

Sabia que ...

pode encontrar a legislação nacional no link

http://intranet/LinksInternos.aspx


