
 

 

PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA N.º 01/ASP/2020 

AVISO SOBRE REGRAS DE INTEROPERABILIDADE ENTRE 
SISTEMAS DE PAGAMENTOS  

 

1. Objeto da Consulta 

O presente documento faz a apresentação e justificação do projeto do Banco de 

Cabo Verde (“BCV”) sobre as regras de interoperabilidade que devem ser 

estabelecidas, para garantir que os participantes de um mesmo sistema de 

pagamentos, ou de sistemas diferentes, se relacionem de forma não 

discriminatória, através da adoção de mecanismos, procedimentos e tecnologias 

compatíveis.  

 
A interoperabilidade entre sistemas de pagamentos torna-se particularmente 

relevante num contexto de desenvolvimento tecnológico que permite cada vez 

maior interligação de infraestruturas de pagamento, requerendo-se assim melhor 

adequação de instrumentos e serviços de pagamento aos diversos setores da 

economia, para que os fundos possam ser transferidos de forma segura e eficiente. 

 
Por outro lado, em Cabo Verde, a promoção da interoperabilidade entre os sistemas 

também representa um meio para alcance dos objetivos de política pública 

relacionados com a inclusão financeira.  

 
Com efeito, com o presente projeto de Aviso pretende-se estabelecer os princípios 

orientadores e os requisitos mínimos que os sistemas de pagamento de retalho que 

operam no país devem observar, para se garantir a interoperabilidade entre os 

mesmos. 

  

Assim, enquadrado no âmbito da publicação do Decreto-legislativo nº7/2018, de 

novembro de 2018, submete-se à consulta pública o referido projeto de Aviso, no 

qual são definidos as regras e os padrões comuns a nível de critérios de acesso de 

participantes, de padronização de comunicação e informações através de 

especificações de interfaces comuns, e a nível de compensação e liquidação de 
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operações entre participantes. Ainda, o presente projeto define a obrigatoriedade 

de certificação dos operadores e prestadores de serviço pelo Banco de Cabo Verde, 

antes do início de processamento de operações num sistema interoperável. 

 
Tendo em conta que, subjacente ao estabelecimento de regras de 

interoperabilidade, encontra-se a filosofia de redução de custos para permissão de 

entrada de novos players nos sistemas de pagamento e o próprio alinhamento com 

o objetivo de inclusão financeira, o projeto de Aviso também propõe regulamentar 

aspetos relacionados com os custos da interoperabilidade, nomeadamente, 

resultantes da implementação e participação. Neste sentido, tais custos associados 

não devem ter impacto para os utilizadores dos serviços de pagamento.   

  
Ainda, considerando as melhores práticas internacionais, o projeto de Aviso elenca 

alguns direitos e obrigações que os operadores e os prestadores de serviços devem 

observar, quando intervêm num sistema interoperável.  

 
Por último, o BCV também gostaria, em particular, de submeter à consulta pública 

a apreciação sobre o tempo estabelecido nas disposições transitórias (180 dias), 

para que os sistemas de pagamentos de retalho que já operam no país possam 

ajustar as suas capacidades técnicas e formais aos requisitos definidos no presente 

projeto de Aviso.  

 

2. O processo da Consulta 

Em conformidade com a sua política regulatória, o BCV entende submeter o 

referido projeto de Aviso a escrutínio público, para que todos os intervenientes dos 

sistemas de pagamentos de retalho e a sociedade civil no geral, possam pronunciar-

se sobre o mesmo, endereçando comentários, sugestões e contributos.  

 

Tendo em especial atenção a pertinência e complexidade da matéria em questão, 

mostra-se essencial aferir a avaliação do público e atender às eventuais 

preocupações de operadores, prestadores e utilizadores de serviços de pagamento, 

bem como demais intervenientes dos sistemas.  

 

O presente processo de consulta decorrerá entre o dia 17 de agosto de 2020 e o dia 

31 de agosto de 2020. As respostas ao presente documento de consulta devem ser 

submetidas ao BCV até o próximo dia 31 de agosto. 
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Os contributos devem ser remetidos, preferencialmente, para o endereço de correio 

eletrónico: SistemasdepagamentosBCV@bcv.cv. As respostas à esta consulta 

pública podem igualmente ser remetidas, por correio normal, para a morada da 

sede do BCV, Avenida Amílcar Cabral C.P. 101 Praia. 

 
Por razões de transparência, o BCV propõe-se publicar os contributos recebidos 

ao abrigo desta consulta. Caso o respondente se oponha à referida publicação deve 

comunicá-lo expressamente no contributo enviado. 

 
Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre a presente consulta pública 

pode ser elucidada pelas Senhoras Gilda Gomes/Elizângela Fonseca, Diretora do 

Departamento de Emissão, Tesouraria e Sistema de Pagamentos e Coordenadora 

da Área de Sistema de Pagamentos, respetivamente. 

 


