
Cronologia do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano 

DATA ACONTECIMENTO 

1990  Publicação do Decreto-Lei n.º 52-E-90 marca o início da reforma do sistema bancário, possibilitando 

assim o alargamento do exercício da atividade bancária e de crédito ao setor privado.                                                                            

1993  Estabelecimento de um sistema bancário de dois níveis, mediante a desafetação das áreas comercial e 

de desenvolvimento das funções do Banco de Cabo Verde. 

1995  Definição de quadro legal e, subsequente, criação da 1.ª Câmara de Compensação de Cheques e outros 

valores, que passa a integrar a estrutura do Banco de Cabo Verde.  

1996 

 Aprovação do Decreto-Lei n.º 10/96, de 26 de fevereiro, permite o Tesouro introduzir novos 

instrumentos de pagamento das despesas públicas, semelhantes àqueles em uso pelas instituições de 

crédito, tais como cheques sobre o Tesouro e transferências; 

 Aprovação de uma nova Lei Orgânica para o Banco de Cabo Verde, que passa a ter a missão de 

“assegurar diretamente ou regular, fiscalizar e promover o bom funcionamento dos sistemas de 

compensação e de pagamentos”. 

1997  Aprovação do Plano de Desenvolvimento do Sistema de Pagamentos; 

 Constituição da Comissão Interbancária e Sistema de Pagamentos (CISP).  

1998  Adesão de Cabo Verde à rede internacional SWIFT. 

1999 

 Criação da Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos, SARL, instituição parabancária 

responsável por gerir atividades relacionadas com o desenvolvimento e a utilização de meios e 

instrumentos de pagamentos em Cabo Verde, particularmente, emissão, gestão e controlo de cartões de 

crédito e a prestação de serviços ligados a sistemas eletrónicos de pagamentos; 

 Criação dos Centros Regionais de troca física de documentos nas ilhas de São Vicente e Sal. 

2001 

 Criação do Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação (SICIL), através da 

Instrução Técnica n.º 102, de 30.03.01, visando adequar o quadro normativo da Câmara de 

Compensação, já existente, a uma nova realidade económica, fruto de alterações verificadas a nível 

tecnológico com o aparecimento de novos instrumentos de pagamento.  

 Publicação da Instrução Técnica n.º 100 de 2001.01.04, que regulamenta o Número de Identificação 

Bancária (NIB). 

2003  Adesão de Cabo Verde, através da SISP e das instituições de crédito, à VISA Internacional; 

2004 

 Aceitação de cartões VISA na rede de caixas automáticos vinti4; 

 Constituição da Comissão de Coordenação para o Desenvolvimento do Sistema de Pagamentos (CCSP), 

em substituição da CISP; 

2006  Publicação da Instrução Técnica n.º 125 de 2006.11.06, que regulamenta a Central de Incidentes da 

rede vinti4. 

2007 

 Arranque operacional do Banco Caboverdiano de Negócios e do Banco Insular – IFI como membros 

de pleno direito e utilizadores da rede SWIFT; 

 Criação das Praças de Troca Física da Ribeira Grande e da Assomada; 

 Emissão da Carta-Circular que divulga os novos códigos de devolução de cheques no Sistema de 

Telecompensação de Cheques e Documentos Afins; 

 Publicação da Norma que regulamenta a abertura e movimentação das contas de depósitos à ordem no 

Banco de Cabo Verde; 

 Execução de testes de validação da aplicação Sistema de Telecompensação de Cheques e Documentos 

Afins no Banco de Cabo Verde; 

 Instalação da aplicação Sistema de Telecompensação de Cheques na SISP; 

 Publicação, através de Instruções Técnicas, de toda a documentação normativa do Sistema de 

Telecompensação de Cheques e Documentos Afins; 

 Execução de testes no Banco de Cabo Verde, no âmbito do Sistema de Gestão de Depósitos e 

Liquidação, visando aferir a operacionalidade da primeira fase de desenvolvimento do referido sistema. 



 Publicação da Instrução Técnica n.º 126de 2007.14.03, que regulamenta o Número de Identificação 

Bancária Internacional (IBAN). 

2008 

 Aceitação de cartões MASTERCARD na rede de caixas automáticos vinti4; 

 Entrada em funcionamento do Sistema de Telecompensação de Cheques; 

 Entrada em funcionamento da 1.ª fase do Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação; 

 Desenvolvimento da Interface dos Participantes (ISP) do Sistema de Gestão Depósito e Liquidação com 

a disponibilização da funcionalidade de consultas (operações liquidadas, saldos e extratos de conta);   

 Publicação da documentação suporte ao Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação, designadamente 

o Manual de Procedimentos e o Regulamento do Sistema; 

 Descontinuidade do sistema de compensação tradicional relativamente ao subsistema de cheques e 

documentos afins, prevalecendo apenas a troca física dos documentos nesse subsistema.   

2009 

 2ª Fase do projeto de Telecompensação de Cheques, com a integração dos ficheiros de compensação 

de tarifário interbancário, saldos bilaterais e estatísticas;  

 Desenvolvimento da 2.ª fase do Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação; 

 Socialização com as entidades intervenientes no desenvolvimento do sistema de transferência eletrónica 

interbancária; Apresentação do estado de desenvolvimento do projeto, recolha de subsídios e 

calendarização da sua implementação; 

 Publicação do Decreto-lei n.º 41/2009, de 02 de novembro, sobre movimentação de fundos entre contas 

de depósito à ordem, que veio regulamentar as regras em matéria de transparência e de execução de 

operações de transferências ou depósitos; 

 Preparação e apresentação ao Governo do decreto legislativo sobre a restrição do uso de cheque; 

 Publicação do caderno educativo sobre os cartões bancários (N.º 1/2009), com o objetivo de dotar às 

empresas e clientes de ferramentas esclarecedores sobre a utilização de cartões de pagamentos, 

possibilitando desta forma, a maximização na utilização deste instrumento de pagamento.   

2010 

 Continuidade no acompanhamento do desenvolvimento e execução de testes no quadro do Sistema 

Eletrónico de Transferência de Fundos a Crédito;  

 Acompanhamento do desenvolvimento e execução de testes no âmbito da 1ª fase de implementação da 

Interface de ligação do Sistema de Liquidação do BCV (SGDL) com o Tesouro que passa a possibilitar 

a integração e liquidação automáticas das instruções de pagamentos ordenados, para apresentação na 

compensação pelas contas especiais do Estado; 

 Execução de testes no âmbito do desenvolvimento do Sistema de Gestão de Reservas e suas interfaces 

com os sistemas de liquidação em moeda nacional e moeda estrangeira; 

 Finalização dos Manuais de Procedimentos do Sistema de Transferências Eletrónicas de Fundos. 

2011 

 Entrada em funcionamento do Sistema de Transferência Eletrónica de Fundos a Crédito;  

 Execução (continuação) de testes no âmbito do desenvolvimento do Sistema de Gestão de Reservas e 

suas interfaces com os sistemas de liquidação em moeda nacional e moeda estrangeira; 

 Preparação de um quadro de princípios orientadores para a implementação efetiva da função 

superintendência, tendo em conta os princípios internacionais definidos; 

 Formulação de um plano de trabalho em estreita colaboração com os parceiros do Banco de Cabo Verde 

no domínio do Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação, tendo em vista o seu desenvolvimento 

cabal. 

2012 

 Redefinição de um padrão de comunicação próprio do sistema de liquidação, assente na troca de 

mensagens, na definição de modelos de otimização de liquidez, nomeadamente o crédito intradiário e 

a fila de espera; 

 Acompanhamento da implementação do Sistema de Comunicação Eletrónica entre o Banco de Cabo 

Verde e o Tesouro, no âmbito do projeto de bancarização do Estado; 

 Estudo e definição, em parceria com a SISP, do modelo de negócio para implementação de um sistema 

Mobile Payment. 



2013 

 Desenvolvimento da componente de circulação de imagem de cheques do Sistema de 

Telecompensação; 

 Implementação da conexão entre o SGDL e o sistema de títulos da Bolsa de Valores; 

 Preparação da proposta de regulamentação para serviços de pagamentos, designadamente o serviço 

Mobile Payment; 

 Seguimento da implementação do Sistema de Comunicação Eletrónica entre o Banco de Cabo Verde e 

o Tesouro, no âmbito do projeto de bancarização do Estado. 

2014 

 Entrada em funcionamento do Sistema de Transmissão da Imagem de Cheques que consente a 

automatização total do processo de compensação de cheques, dispensando a circulação física do 

documento; 

 Encerramento das cinco praças de troca física (Praia, São Vicente, Santo Antão, Sal e Assomada) 

ficando completo o processo de extinção da compensação tradicional; 

 Atualização dos normativos vigentes - em particular, do Regulamento do Sistema Integrado de 

Compensação Interbancária e Liquidação e do Manual de Funcionamento do Subsistema de 

Telecompensação de Cheques. 

2016 

 Início ao processo de avaliação dos sistemas de compensação – Sistema de Telecompensação de 

Cheques e Sistema de Transferências Eletrónica de Fundos – à luz dos princípios aplicáveis aos sistemas 

de pagamentos de retalho; 

 Entrada em produção de uma nova versão do SGDL que implementa a funcionalidade de Fila de Espera 

que disponibiliza aos participantes um instrumento de otimização de liquidez. 

2017 

 Entrada em produção de uma nova versão do SGDL que implementa a funcionalidade de crédito 

intradiário, um instrumento que auxilia os participantes na otimização da liquidez e consequente 

mitigação do risco de liquidez;  

 Automatização da liquidação financeira das operações processadas através do sistema de liquidação de 

títulos do Banco de Cabo Verde, suprimindo, assim, a intervenção dos operadores no processo de 

liquidação e, consequentemente, minimizando o risco operacional daí adveniente. 

2018 

 Entrada em produção de uma nova versão do Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação (SGDL), 

que integra a implementação de algumas melhorias a nível de performance e segurança do sistema; 

 Implementação da conexão que permite a liquidação direta no SGDL dos pagamentos das 

responsabilidades do BCV perante o Estado, até então liquidados via compensação; 

 Transferência das ligações dos Bancos participantes da Rede SWIFT partilhada (até então domiciliada 

no BCV) para a SISP, e, início de certificação da SISP como o primeiro Service Bureau da SWIFT em 

Cabo Verde; 

 Aprovação de novo pacote legislativo do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano, do qual fazem parte 

o Decreto-legislativo n.º 7/2018 (estabelece o regime jurídico aplicável à regulação, à gestão e ao 

funcionamento do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano); o Decreto-legislativo n.º 8/2018 (estabelece 

o regime jurídico que regula a prestação de serviços de pagamento e a emissão, distribuição e reembolso 

de moeda eletrónica em Cabo Verde pelas entidades legalmente autorizadas); e o Decreto-legislativo 

n.º 9/2018 (estabelece o regime jurídico que regula o acesso à atividade das instituições de pagamento 

e das instituições de moeda eletrónica); todos de 28 de novembro.  

 

 


