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NOTA DE ABERTURA

O bom funcionamento do sistema de pagamentos se assevera 
fundamental para uma adequada transmissão da política monetária, 
estabilidade do sistema financeiro e da eficiência e desenvolvimento 
da economia real. Efetivamente, a condução da política monetária 
depende de infraestruturas de mercados financeiros confiáveis e 
eficazes, bem assim as disrupções aos sistemas de pagamentos 
sistemicamente importantes podem pôr em causa a estabilidade do 
sistema financeiro e a própria confiança na moeda. 

Os bancos centrais, neste âmbito, desempenham um papel crucial na promoção do bom funcionamento 
e no desenvolvimento dos sistemas de pagamentos, visando, nomeadamente garantir a sua segurança, 
eficiência e inovação. 

Em Cabo Verde, assim como em outros países, o Banco Central tem liderado, em estreita cooperação 
e coordenação com os principais stakeholders nacionais, diversos processos determinantes para o 
desenvolvimento e atual posicionamento do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano (SPCV). Com 
efeito, durante as últimas décadas, o SPCV se transformou e se modernizou, adequando-se à evolução 
tecnológica e das comunicações, que se faz sentir em vários níveis. 

Do papel-moeda à moeda eletrónica, foi percorrido um longo caminho. Neste processo, destaca-se a 
evolução do instrumento cartão, cujo material do dispositivo de armazenamento das informações foi 
se transformando – da banda magnética evolui-se para o chip eletrónico. 

A evolução dos meios e instrumentos de pagamento, também, fez-se acompanhar da automatização 
das duas principais infraestruturas de pagamento, do ponto de vista do risco sistémico, existentes 
no país, designadamente dos sistemas de compensação -  que das praças de troca física evoluíram 
para sistemas totalmente desmaterializados – e do sistema de liquidação financeira – que de simples 
registos contabilísticos evoluiu para um verdadeiro sistema de liquidação em tempo real (Real-time 
Gross Settlement - RTGS), o denominado Sistema de Gestão de Depósito e Liquidação (SGDL).  

Destaca-se, como marco relevante, em 2021, a conclusão do projeto de ligação direta das instituições 
participantes ao SGDL, que veio possibilitar a realização de transferências interbancárias entre clientes 
em tempo real. Doravante, as transferências interbancárias já não têm de ser necessariamente liquidadas 
no dia útil seguinte, através do serviço de compensação, podendo os clientes bancários passar a enviar 
e receber transferências interbancárias, com liquidação em tempo real e disponibilização dos fundos 
quase que de imediato. O Inforgráfico 1 descreve, sumariamente, toda esta cadeia evolutiva. 

O papel desempenhado pelo Banco de Cabo Verde, e pelos demais intervenientes, foi crucial para 
mais esse passo, o qual contribuirá para a modernização do SPCV, e, indubitavelmente, acrescentará, 
também, mais valias à economia do país.

Administradora do Banco de Cabo Verde

Antónia B. Lopes



INFOGRÁFICO 1 - MARCOS DO SISTEMA DE PAGAMENTOS EM CABO VERDE
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O ano de 2021, retratado como o segundo ano após o início da pandemia da Covid-19, revelou-
se um ano de retoma gradual à normalidade da atividade económica e social dos cabo-verdianos, 
à medida que foram sendo levantadas as restrições e os planos de vacinação da população foram 
sendo executados. Ao nível do sistema de pagamentos constatou-se, também, o regresso progressivo 
à normalidade, confirmado pelas movimentações ocorridas nas infraestruturas de compensação e 
liquidação e na própria utilização dos instrumentos de pagamento. 

Com efeito, em 2021, as operações com cartões de pagamento refletem a retoma da tendência de 
crescimento na utilização de deste instrumento de pagamento, interrompida em 2020 pela pandemia. 
Os cabo-verdianos continuaram a demonstrar preferência pela utilização de cartões na realização de 
pagamentos, que representou 87,6% (37.356.780 operações) do total de operações realizadas com 
instrumentos de pagamento, dos quais, 29.412.445 movimentaram 107.991,0 milhões de escudos. 
Estes dados correspondem a um crescimento, face ao ano 2020, de 14,0% em quantidade e 18,3% 
em valor. Quando comparado com os movimentos globais dos cartões no ano 2019, ano anterior à 
pandemia de Covid-19, o crescimento situa-se na ordem dos 10,0% em quantidade e 4,2% em valor.

Em 2021, os consumidores continuaram a utilizar de forma significativa os canais digitais, 
nomeadamente o internet banking, reconhecendo a sua rapidez e conveniência. Este comportamento 
resultou num aumento das transações com movimentação de fundos, tendo sido realizadas 3.049.916 
operações no valor de 66.072,9 milhões de escudos, onde se destacam as operações de pagamentos de 
serviço, cujo montante aumentou acima dos 100%, comparativamente ao ano de 2020.  

No exercício de 2021, foram liquidadas através do Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação 
(SGDL) um total de 30.939.989 operações, no valor de 12.352.175,0 milhões de escudos, dos quais 
30.927.159 (99,96%), no valor de 265.537,4 milhões de escudos (2,1%) representaram as liquidações 
por compensação (SICIL- Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação). As 
liquidações por bruto, que totalizaram 12.830 operações (0,04%), continuaram a ter um peso residual 
em termos da quantidade de liquidações no SGDL, em contraste com o peso extraordinário do valor 
liquidado, ou seja, 12.086.637,6 milhões de escudos (97,9%).

As operações processadas através do SICIL registam um crescimento de 16,0%, em quantidade e de 
13,2%, em valor, quando comparado com o ano anterior, o que corresponde a um aumento global 
dos processamentos efetuados (26.665.124 operações, no valor de 234.500,6 milhões de escudos, 
em 2020, para 30.927.159,0 operações, no valor de 265.537,4 milhões de escudos, em 2021). 
Individualmente todos os sistemas que compõe o SICIL registaram um crescimento em quantidade, 
destacando o sistema de compensação de transferências a crédito com um aumento de 39,9%. Em 
termos de valores, contrariamente ao sistema de transferência e a rede vinti4, nota-se uma variação 
negativa no sistema de compensação dos cheques. 

Ao nível de infraestruturas de pagamento, destaca-se a implementação, em dezembro de 2021, da 
funcionalidade de liquidação de transferências em tempo real, que resultou na introdução de um 
novo instrumento de pagamento disponibilizado ao público, que vem possibilitar a realização de 
transferências interbancárias entre clientes, com a vantagem dos fundos serem creditados na conta do 
beneficiário, quase que de imediato.  
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Enquanto regulador, o BCV seguiu  com a  regulamentação dos diplomas que constituem o 
ordenamento jurídico do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano, tendo publicado os seguintes 
normativos, nomeadamente: i) o  Aviso nº 1/2021, de 17 de junho, que estabelece as regras que 
devem ser observadas no funcionamento da rede partilhadas de pagamento, incluindo a regularização 
de anomalias operacionais, define os deveres dos participantes e utilizadores e, bem assim, os 
prazos para a regularização das anomalias; ii) o Aviso n.º 2/2021, de 17 de junho, que estabelece os 
requisitos mínimos e os conteúdos essenciais aplicáveis à segurança na execução de operações de 
pagamentos efetuados através de internet; e iii) o Aviso n.º 3/2021, de 17 de junho, que estabelece 
os requisitos de segurança, mínimos e comuns, aplicáveis à segurança dos pagamentos efetuados 
através de dispositivos móveis. De referir, ainda, sobre o Aviso n.º 6/2021, entretanto publicado a 25 
de janeiro de 2022, que estabelece as formas de abertura de contas de depósito bancário e introduz a 
videoconferência como mecanismo alternativo para abertura de contas à distância.

Em cumprimento da sua missão de superintendente dos sistemas de pagamento, o BCV continuou os 
exercícios de Avaliação das Infraestruturas de Mercado Financeiro, com destaque para a conclusão 
do processo de avaliação do sistema centralizado de liquidação e custódia de valores mobiliários, 
plataforma de transações e depósitos de títulos, gerida e operada pela Bolsa de Valores de Cabo Verde.

Destaca-se, ainda, na função de superintendência a retoma das atividades de inspeção em matéria de 
serviços e instrumentos de pagamento, interrompidas em 2020, em virtude das medidas restritivas 
impostas pela COVID-19. Foram efetuadas duas ações de inspeção às instituições de crédito com o 
objetivo de averiguar o cumprimento das normas relativas à restrição do uso do cheque e aos prazos 
de disponibilização de fundos nas contas de depósitos à ordem, bem como avaliar o bom acolhimento 
dos Avisos nº1, 2 e 3 de 2021, publicados à 17 de junho de 2021, acima referidos.  

O BCV continuou, ainda, o exercício de acompanhamento da transformação digital nos pagamentos, 
nomeadamente, as alterações que têm ocorrido em termos de preferências dos utilizadores de 
pagamentos, sobretudo considerando o impulso conferido pelo contexto da pandemia. Mas, se a 
adesão ao mundo digital traz benefícios aos cabo-verdianos, também se verifica que, pelos riscos 
associados, torna-se imperativo uma abordagem às questões de segurança e boas práticas na utilização 
de pagamentos digitais. Assim, destaca-se nas caixas de texto da presente edição, para além dos efeitos 
da Pandemia de Covid-19, aspetos relevantes a ter em conta quanto à segurança dos pagamentos e as 
boas práticas que os utilizadores devem ter sempre em conta.     

O “Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano – 2021” propõe uma visão analítica 
e detalhada da evolução temporal da informação estatística agregada, relativa à utilização dos 
instrumentos de pagamento em Cabo Verde, bem como descrever os factos mais relevantes sobre as 
transações ocorridas nos sistemas de compensação e de liquidação. 
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INFOGRÁFICO 2 – INFRAESTRUTURAS DE PAGAMENTOS - 2021
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CAPÍTULO I – INFRAESTRUTURAS DE PAGAMENTO

As infraestruturas de pagamento são os canais utilizados para que os pagamentos, realizados de forma 
presencial ou digital, possam ser concretizados.

 Sem dúvida que o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias de informação e comunicação 
à atividade bancária têm tido um importante impacto nos canais de distribuição tradicionais da 
banca, sobretudo nas infraestruturas físicas (balcões), que requerem um elevado custo fixo de 
funcionamento. Os avanços no computing cloud1 e inteligência artificial possibilitam que as empresas 
forneçam recursos distintos com ganhos de eficiência, e os planos para modernizar a infraestrutura de 
pagamento são uma prioridade para muitas instituições financeiras.

Paralelamente, os consumidores revelam-se cada vez mais digitais e à procura de novos produtos 
e serviços financeiros, ao que, os prestadores de serviço de pagamento também são desafiados a se 
adequar.

A pandemia da Covid-19, também, teve um impacto considerável na preferência pelos serviços de 
pagamento digitais devido às restrições impostas (pois, por causa do risco de contágio do coronavírus, a 
tradição de uso dinheiro em espécie sofreu restrições), abrindo mais espaço para a utilização de canais/
meios digitais, nomeadamente internet e mobile Banking, que indiscutivelmente proporcionaram ao 
sector bancário uma forma alternativa de vender produtos e prestar serviços.

1.1. Canais da banca

1.1.1.  Agências e balcões

No final de 2021, a rede nacional bancária continuava constituída por sete instituições de crédito 
que, enquanto prestadores de serviços de pagamento2, detinham um total de 123 agências/balcões, 
ou seja, o mesmo número de agências do ano anterior3. Em consequência desta inalteração na 
evolução do número de agências/balcões, a taxa média de crescimento nos últimos cinco anos, em 
2021, fixou-se em 2,3%.

Quadro I. 1 - Índice de concentração do sector bancário

2017 2018 2019 2020 2021
Duas maiores instituições (%) 57,1 60,2 58,7 57,7 56,9
Restantes instituições (%) 42,9 39,8 41,3 42,3 43,1
Índice de concentração 2 182,7 2 243,6 2 182,2 2 150,2 2 125,1
Fonte: Instituições de crédito

1 Computing cloud, também conhecido como computação na nuvem, é uma tecnologia que permite acesso remoto a softwares, armazenamento de 
arquivos e processamentos de dados por meio de internet. Trata-se de uma alternativa que permite ao utilizador aceder a dados armazenados de qualquer 
computador, em qualquer lugar e a qualquer momento. 
2 Nos termos do Decreto-Legislativo n.º 8/2018, de 28 de novembro, são prestadores de serviços de pagamento as entidades autorizadas a exercer a 
atividade de prestação de serviços de pagamento a título profissional, nos termos da lei aplicável e respetiva regulamentação do Banco de Cabo Verde;
3 Foi aberta uma agência em 2021, mas, entretanto, foi encerrada uma agência, daí a manutenção do número de agências em 2021.
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A análise da quota de mercado da banca detida pelas duas maiores instituições (56,9%) continua 
a demonstrar que a rede bancária permanece bastante concentrada, como o comprova o índice de 
concentração espalhado no quadro I.1, mantendo-se, contudo, a homogeneidade de comportamento 
relativamente à comparticipação daquelas duas instituições, que comparativamente ao ano anterior 
registaram uma ligeira redução (0,8 p.p) na sua cota de mercado conjunta.  

Quadro I. 2 - Estrutura do sistema bancário

Quantidade: unidades

Nº de balcões Nº de contas à ordem/pagamento 
2021 123 799 833 
2020 123 802 723 
2019 121 861 090 
2018 118 821 954 
2017 112 782 016 

Taxa de crescimento (%)
2021 0,0 -0,4
2020 1,7 -6,8
2019 2,5 4,8
2018 5,4 5,1
2017 1,8 5,7

Taxa média 2,3 1,7
Taxa média em 2020 1,3 5,9

Fonte: Instituições de crédito

O número de agências/balcões que se dedicam exclusivamente ao atendimento do setor empresarial 
manteve-se inalterado face ao ano anterior, altura em que se estabeleceu em 12 unidades.

Importa referir, que as instituições financeiras também utilizam, como canal de acesso,  os agentes4 
que veio permitir uma nova dimensão no relacionamento com os seus clientes, alcançando novas 
localidades sem o encargo de implementação de uma estrutura tradicional (balcão). Assim, verifica-
se que, em final de 2021, encontravam-se registados no BCV 41 agentes de uma instituição de 
crédito, que em sua representação prestam determinados serviços de pagamento, nomeadamente 
depósito e levantamento de numerário, transferências de dinheiro, recarga de telemóvel e pagamento 
de faturas.  

No final de 2021, a rede bancária  contabilizava menos 2.890 contas de depósito/pagamento5, face 
ao ano anterior, tendo a média de crescimento dos últimos cinco anos acusado um decréscimo de 
4,2 p.p6.  

4 Nos termos das disposições do artigo 18º do Decreto - Legislativo nº 9/2018, de 28 de novembro, que veio introduzir a figura de agente no ordenamento 
jurídico cabo-verdiano. 
5 De referir que as contas de depósito à ordem são igualmente contas de pagamento.
6 A evolução negativa na base de contas ativas deve-se à remediação da base de dados de uma IC/PSP, que resultou na criação de um balcão específico 
para acomodação das contas inativas (ou seja, contas sem movimentos há pelo menos 5 anos, sem saldo de depósito à ordem, sem responsabilidade e 
sem canais eletrónicos). 
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Gráfico I. 1- Distribuição setorial das contas de depósito/pagamento em M/N - 2021
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     Fonte: Instituições de crédito

Não obstante a redução verificada no número total de contas de depósito/pagamento, à 31 de 
dezembro de 2021, durante o ano em análise, foram abertas 40.651 novas contas. Assim, o cenário 
da distribuição de contas de pagamento (Gráfico I.1) mostra que as contas abertas de particulares 
representam 82,4% (33.484 contas), de empresas 16,4% (6.674 contas) e os restantes 1,2% estão 
relacionados a outros tipos de contas7 (493 contas). 

Tomando como referência o número de contas abertas em 2021, nota-se um aumento na abertura de 
novas contas, o que comparativamente a 2020 se traduz em mais 3.132 novas contas em 2021, com 
destaque para as contas referentes ao código setorial empresas, que individualmente registaram um 
crescimento de 50,1% (mais 2.229 novas contas de empresas).

Atendendo à importância do índice de bancarização para o sistema de pagamentos cabo-verdiano, 
o Banco de Cabo Verde tem vindo anualmente a determinar e divulgar este indicador. Este índice 
assume que a abertura e o acesso a uma conta de pagamento configuram-se numa etapa primordial, 
pois trata-se de uma condição necessária (embora não suficiente) para aquisição de outros produtos 
e serviços financeiros. 

7 Outros tipos de contas referem-se a contas pertencentes ao Estado, a Instituições Financeiras e a Entidades não Financeiras Privadas.
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Gráfico I. 2 - Evolução das contas de pagamento em M/N e do grau de bancarização

Fonte: Instituições de Crédito e INE

Para aprimorar o índice de bancarização, ao longo dos anos a metodologia aplicada foi sendo 
ajustada, a qual permitiu, a partir de 2018, expurgar a multiplicidade de contas de pagamento em 
nome de uma mesma entidade, domiciliadas na mesma instituição bancária. Porém, uma vez que 
persiste 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, e considerando, ainda, 
os últimos dados publicados pelo INECV relativamente ao último Censo Demográfico, que não 
se fez acompanhar da atualização das projeções de crescimento da população que o BCV vinha 
considerando, este ano, o Banco propõe suspender, temporariamente, a divulgação do índice, cuja 
metodologia de cálculo deverá passar por um processo de reajuste e revisão. 

Gráfico I. 3 - Evolução da cobertura média da população por agência/balcão
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Apesar da diferença entre os concelhos, quando comparados entre si em termos de densidade 
populacional e de número de agências, nota-se que a crescente penetração das agências/balcões pelo 
país continua a refletir positivamente na evolução da média de cobertura da população nos últimos 
cinco anos, onde fica patente que há cada vez menos habitantes por agência/balcão (2020:4.527; 
2021: 3.994). 

Gráfico I. 4 - Distribuição geográfica da banca - 2021
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O grau de concentração da banca (0,96) - calculado através do coeficiente de correlação de Pearson8 – 
continua a evidenciar que a distribuição da rede de agências é mais acentuada nas ilhas onde há uma 
maior concentração populacional, destacando-se a ilha de Santiago - com maior número de habitantes 
– que exibe 47,2% (58) do total das agências, seguido das ilhas de São Vicente e Sal, ambas com 
12,2% das agências (15). As restantes ilhas concentram, no conjunto, 28,5% do total das agências.

Por analogia à análise feita sobre a distribuição da banca por ilhas, constata-se a mesma correlação 
entre os indicadores de densidade populacional e de número de agências relativamente à distribuição 
por concelhos9. Assim, o concelho da Praia, com 29,6% da população do país, congrega 42 agências, 
ou seja, 34,1% da rede nacional.

No que toca à distribuição do setor bancário por ilhas conservou-se inalterada no decorrer dos 
últimos anos, sendo que três das instituições de crédito (Banco Comercial do Atlântico – BCA; Caixa 
Económica de Cabo Verde – CECV; e Banco Caboverdiano de Negócios - BCN) estavam presentes 
em todas as nove ilhas habitadas do país. 

8 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.
9 Os concelhos de Ribeira Grande de Santiago, São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo e Santa Catarina do Fogo não têm cobertura da 
rede bancária (Agências/Balcões).
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1.1.2. Internet e Mobile Banking

Os canais digitais vêm ganhando destaque contínuo no âmbito dos sistemas de pagamento, sobretudo 
pela sua praticidade e conveniência. Nos últimos anos, as transações de pagamento nos canais digitais 
registaram um crescimento consistente e significativo. 

Entre 2020 e 2021, o internet banking foi o grande impulsionador do aumento do número de transações 
realizadas nos canais digitais, com um crescimento de 34,0%. Quando comparado com os outros 
canais (relevantes), verifica-se que nos ATM e POS esse crescimento situou-se em 9,9% e 16,7%, 
respetivamente. 

Gráfico I. 5 - Evolução da adesão ao internet e mobile Banking
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O número de contas ativas associadas ao internet banking registou, no ano 2021, um incremento de 
13,2%, estabelecendo-se em 190.883 o total de contas ativas nesse canal. 

As transações nesse canal têm aumentado consideravelmente, na medida em que foram realizadas 
3.049.916 operações com movimentação de fundos, o que representa 774.169 operações processadas 
a mais face ao ano anterior. Em 2021, as transferências interbancárias atingiram um crescimento de 
81,8% em termos de quantidade, a maior taxa de variação anual nesse canal digital. 

O valor das transações no internet banking, em 2021, (66,1 milhões de escudos) representa 1,6 vezes 
o valor (36,3 milhões de escudos) movimentado no ano pré-pandemia (2019). Até 2021, a quantidade 
de operações realizadas pelos clientes por meio do internet banking aumentou consideravelmente. 
Foi, entretanto, em 2020 que os valores processados nesse canal atingiram o pico máximo dos últimos 
5 anos, muito por conta do contexto da pandemia. 
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Gráfico I. 6 - Evolução de operações com movimentação de fundos - internet banking
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 Fonte: Instituições de Crédito

As operações que resultaram na movimentação de fundos registaram, em 2021, um crescimento de 
34,0% em quantidade, porém, houve uma diminuição de 11,0% em valor.

 Quadro I. 3 - Operações efetuadas via Internet Banking

Quantidade: unidades; Valor: milhões de Escudos

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor
Operações sem movimentação de fundos  86 045 194    -  130 724 037    -  51,9    - 

Operações com movimentação de fundos  2 275 747    74 231,6    3 049 916    66 072,9    34,0   -11,0   

Transferências Intrabancárias  1 350 531    55 655,1    1 748 417    44 961,3    29,5   -19,2   

Transferências Interbancárias  211 589    14 488,5    384 677    14 057,9    81,8   -3,0   

Pagamento de serviços  136 385    1 080,0    211 249    2 263,1    54,9    109,6   

Carregamento móvel  497 210    240,6    568 882    279,1    14,4    16,0   

Outros  80 032    2 767,5    136 691    4 511,4    70,8    63,0   

Fonte: Instituições de Crédito.
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.

É importante realçar que, em termos de quantidade, todas as operações que envolvem movimentação 
de fundos registaram taxas de variação anual positiva, face ao ano anterior. 

Em relação ao valor das transações, os pagamentos de serviços registaram taxa de variação anual 
positiva expressiva face ao ano de 2020 (109,6%).  Com efeito, o recurso ao internet banking 
permitiu às empresas e aos particulares a realização de 211.249 operações de pagamento de serviços, 
no valor de 2.263,1 milhões de escudos, o que, comparativamente ao ano de 2020, traduz-se num 
crescimento de 54,9% em quantidade e 109,6% em valor. 
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Igualmente, as transferências intra e interbancárias, conjuntamente, representaram 69,9% da 
quantidade e 89,3% do valor das operações com movimentação de fundos, conservando-se, assim, 
a sua posição de destaque, enquanto operações de maior relevância, em quantidade e valor, no canal 
internet banking.

Quadro I. 4 - Operações efetuadas via mobile banking em 2021

Quantidade: unidades; Valor: milhões de Escudos

Quantidade Valor
Operações sem movimentação de fundos  9 546    - 
Operações com movimentação de fundos  14 837    400,5   
Transferências Intrabancárias  3 294    79,9   
Transferências Interbancárias  3 899    91,4   
Pagamento de compras  2 524    4,1   
Carregamento móvel  427    0,4   

Cash in  2 978    218,8   

Cash out  99    1,0   
Outros  1 616    4,8   
Fonte: Instituições de Crédito

O número de contas ativas associadas ao mobile banking registou, no ano 2021, um incremento de 
21,9%, estabelecendo-se em 5.638 o total de contas ativas nesse canal. 

Relativamente ao mobile banking, em 2021 os utilizadores realizaram 24.383 transações, das quais 
14.837 resultaram na movimentação de fundos, no montante de 400,5 milhões de escudos.

Entre as operações efetuadas nesse canal, os depósitos de valores (cash in) foram as que mais 
fundos movimentaram, num total de 218,8 milhões de escudos. Seguiram-se-lhe as transferências 
interbancárias, que movimentaram 91,4 milhões de escudos através de 3.899 operações, a maior 
quantidade registada de entre todas as operações disponíveis no canal.

1.1.3. Outros canais

Os Correios de Cabo Verde (CCV) e as agências de câmbio integram o leque das instituições que, 
no âmbito do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano, prestam serviços de pagamento à população.
No que concerne às agências de câmbio, atuam, especificamente, na conversão de divisas estrangeiras. 

Os CCV dispõem de serviços de envio/receção de dinheiro por meio de plataformas de remessas 
internacionais (Western Union, Money Gram e RIA). 

Por meio do Decreto-legislativo n.º 9/2018, de 28 de novembro, diploma que estabelece o regime 
jurídico que regula o acesso à atividade das instituições de pagamento e das instituições de moeda 
eletrónica, dispõe-se que os CCV são prestadores de serviços de pagamento e emitentes de moeda 
eletrónica de jure.

Para além de prestar serviços de pagamento por meio de um sistema de pagamento próprio, a nível 
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nacional e internacional, os CCV, ainda, em alguns pontos do território nacional, desempenham 
a função de agente da Caixa Económica de Cabo Verde (CECV), assegurando, assim, serviços 
bancários específicos dessa instituição. 

A organização e distribuição da rede de agências dos CCV continua inalterada nos últimos três 
anos, integrando, em 2021, um total de 34 agências. Por conseguinte, a ilha de Santiago, com a 
maior proporção de população do país, tem a maior representatividade (41,2%) de agências dos 
CCV. Seguem-se as ilhas de Santo Antão (14,7%), São Vicente (11,8%) e Fogo (8,8%). Os restantes 
23,5% da referida rede repartem-se pelas demais cinco ilhas habitadas do país. 

Ainda, no ano 2021, havia no país duas agências de câmbio em atividade, as quais dispunham de 
agências/balcões nas seguintes ilhas: Santiago, São Vicente e Sal, uma vez que são as três ilhas com 
maior expressão em termos económico-financeiro.
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Caixa  1 - A Segurança dos pagamentos e a era das novas ofertas

 

  https://www.formasdepagamento.com/
 Com o aumento do número de consumidores a utilizarem o mundo digital para fazerem as suas 
compras, optar por plataformas de pagamentos seguras ganha agora particular importância.    Da 
mesma forma, os pagamentos digitais passaram a ser uma ferramenta essencial para qualquer 
negócio, independentemente da sua dimensão.

De acordo com um estudo* do JP Morgan divulgado em dezembro de 2020, 54% dos consumidores 
afirmaram que usam mais canais digitais atualmente, do que no passado, devido à pandemia. Com 
base nessas tendências, espera-se que os consumidores continuem a utilizar ferramentas digitais 
com mais frequência nos próximos tempos.                           

A segurança do ato de pagar online é, para muitos consumidores, um dos fatores mais ponderados 
na escolha do canal digital para compras. Neste caso, é particularmente importante que sejam usa-
das as plataformas de pagamento com provas já dadas no mercado e que garantam ao consumidor 
a integridade dos dados, além da contínua aposta na inovação. Dispositivos inteligentes e um mer-
cado global de comércio eletrónico em expansão impulsionaram a rápida adoção de pagamentos 
digitais em todo mundo, oferecendo aos consumidores rapidez e comodidade. 

É nesta ótica que o Banco de Cabo Verde salienta a importância de os Prestadores de Serviços 
de Pagamentos (PSP) reforçarem a segurança dos pagamentos efetuados através da internet e de 
dispositivos móveis, com vista a fortalecer a prevenção e o combate à fraude, e, por essa via, a 
confiança do consumidor de serviços.  

Em 2021, o BCV publicou o Aviso nº2/2021, de 17 de junho, que estabelece os requisitos míni-
mos e os conteúdos essenciais aplicáveis à segurança na execução de operações de pagamentos 
efetuados através de internet e o Aviso nº 3/2021, de 17 junho, que estabelece os requisitos básicos 
para impulsionar a eficiência e segurança na implementação do Mobile Payment Services em Cabo 
Verde.

A segurança do ato de 
pagar online é, para 
muitos consumidores, 
um dos fatores mais 
ponderados na escolha 
do canal digital para 
compras.
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O consumidor deve estar atento e adotar os procedimentos de segurança que lhe são disponibilizados 
e transmitidos pelos PSP.

Além dos cuidados básicos e habituais associados aos pagamentos, o consumidor deve ainda 
observar as seguintes boas práticas ao efetuar pagamentos digitais:

⁘ Proteger o equipamento (computador, tablet ou smartphone) com uma palavra-passe que 
impeça a sua utilização por terceiros;
⁘ Não permitir que a sessão do site ou de aplicações com informação confidencial se inicie 
automaticamente;
⁘ Proteger o equipamento com programa antivírus e anti-spyware e manter estes programas 
atualizados;
⁘ Proteger as comunicações eletrónicas, mantendo sempre a firewall ativa;
⁘ Evitar utilizar equipamentos públicos (computadores e tablets partilhados) para realizar 
pagamentos;
⁘ Não abandonar o seu equipamento;
⁘ Não reutilizar códigos de acesso.  Por exemplo, o código de homebanking não deverá ser o 
mesmo que o código de desbloqueio do equipamento;
⁘ Manter o seu browser sempre atualizado;
⁘ Proteger as comunicações sem fio (Wi-Fi) através da adoção de protocolos seguros e evitar a 
utilização de hotspots públicos;
⁘ Digitar sempre o endereço eletrónico ao qual pretende aceder, em vez de usar uma hiperligação 
(link) ou aceder ao histórico da internet;
⁘ Verificar se o endereço do site da entidade que pretende aceder é o endereço oficial da entidade;
⁘ Verificar sempre se o endereço do site da entidade onde está a inscrever os seus dados pessoais e 
confidenciais é “https”. O “s” significa “segurança”, o que garante uma ligação segura ao serviço 
online da respetiva entidade. Este sistema faz parte do “certificado digital” do portal da entidade, 
o qual pode ser consultado clicando nos símbolos do cadeado fechado ou da chave que devem 
aparecer no canto inferior direito (ou superior direito dependendo do programa utilizado) do 
navegador da internet;
⁘ Verificar se a barra onde aparece o endereço do site da entidade no qual está a inscrever os seus 
dados pessoais e confidencias aparece a verde (seguro) ou a vermelho (não seguro);
⁘ Testar se um site é seguro usando o truque da senha errada. Em vez do login habitual, pode 
colocar uma password errada. Se for aceite, isso significa qua a entidade em causa não está a 
verificar o login (ou seja, pode estar a querer apenas recolher a password para utilizá-la de forma 
indevida);
⁘ Ao abrir uma mensagem de correio eletrónico (e-mail) cujo conteúdo lhe gere desconfiança, 
nomeadamente por desconhecer a sua origem, não clicar nas hiperligações (links) indicadas, não 
executar as ações pedidas, nem abrir os anexos;

⁘ Não descarregar anexos de mensagens de correio eletrónico (e-mail) de desconhecidos ou de 
caráter duvidoso;
⁘ Não abrir mensagens de correio eletrónico (e-mail) de caráter duvidoso e elimine-as 
imediatamente. Verifique o endereço do remetente (não apenas o seu nome), o tipo de linguagem 
utilizada (se a linguagem é menos cuidada, se existem expressões duvidosas), o idioma e a 
apresentação, uma vez que as falsas mensagens adotam, uma linguagem menos formal e menos 
correta;
⁘ Instalar apenas aplicações com caráter fidedigno, obtidas em lojas de aplicações oficiais. Nem 
todas as aplicações são seguras e podem conter software malicioso;
⁘ Verificar a segurança e as permissões exigidas pelas aplicações que vêm de origem com o 
telemóvel.
⁘ Não divulgar palavras-passe a terceiros, pois são pessoais e intransmissíveis;
⁘ Não escolher palavras-passe demasiado obvias (por exemplo: 123456, ABCDE) ou associadas 
a informação pessoal fácil de obter, como datas de aniversário, nome dos filhos ou cônjuges, 
número de telemóvel;
⁘ Utilizar diferentes passwords para diferentes contas;
⁘ Não escrever palavras-passe ou outra informação confidencial em papel, nem guarde essa 
informação em mensagens de correio eletrónico (e-mail) ou no telemóvel;
⁘ Não enviar o IBAN, dados pessoais (como número de documento de identificação, data de 
nascimento, nome completo), códigos confidenciais e outros elementos sensíveis através de 
mensagens de correio eletrónico ou de telemóvel;
⁘ Não divulgar informação pessoal ou confidencial nas redes sociais.

Fontes e referências: 

*https://www.jpmorgan.com/insights/technology/2020-digital-banking-survey – 2020 Digital Banking Attitude Study

https://clientebancario.bportugal.pt/pt-pt/cuidados-ter-na-utilizacao-de-canais-digitais

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/bppagamentosinternet-titulares_de_cartoes.pdf

https://observador.pt/2020/07/09/compras-online-garantir-a-seguranca-no-pagamento/
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1.2. Redes de pagamento

1.2.1. Rede vinti4

A 31 de dezembro de 2021, a rede vinti4 era constituída por 9.777 terminais de pagamento, dos 
quais 208 caixas automáticos (ATM) e 9.569 terminais de pagamento automático (POS). Em relação 
a 2020, a quantidade de POS aumentou 10,1% e o número de ATM distribuídos pelas ilhas cresceu 
4,5%.  

As instituições de crédito emitiram um total de 133.539 cartões de pagamento10 no decurso do ano de 
2021, o que corresponde a um crescimento de 5,9%, face a 2020. Os cartões das marcas internacionais 
registaram um crescimento bastante expressivo (31,4%) quando comparados com os cartões da 
marca vinti4, cujo crescimento situou-se nos 3,1%. Verifica-se, ainda, um ligeiro crescimento no total 
de cartões emitidos (0,5%) relativamente ao ano anterior à pandemia (2019), altura em que foram 
emitidos 132.868 cartões. 

Quadro I. 5 - Cartões e terminais da rede vinti4

Quantidade: unidades

2017 2018 2019 2020 2021

Número de terminais  6 722    7 312    8 284    8 887    9 777   
Caixas automáticos - ATM  179    191    204    199    208   
Terminais de pagamento - POS  6 543    7 121    8 080    8 688    9 569   

Cartões emitidos  124 328    121 729    132 868    126 097    133 539   
Cartões Vinti4  110 586    106 883    114 370    113 748    117 315   
Cartões internacionais*  13 742    14 846    18 498    12 349    16 224   

Crescimento (%)
Número de terminais 2,4 8,8 13,3 7,3 10,0

Caixas automáticos - ATM 4,7 6,7 6,8 -2,5 4,5
Terminais de pagamento - POS 2,3 8,8 13,5 7,5 10,1

Cartões emitidos 17,6 -2,1 9,2 -5,1 5,9
Cartões Vinti4 18,7 -3,3 7,0 -0,5 3,1
Cartões internacionais 9,3 8,0 24,6 -33,2 31,4

Fonte: SISP 

Considerando a diferença entre as ilhas e concelhos, quando comparados entre si em termos de 
densidade populacional e de número de terminais, constate-se que a média ideal de ATM por ilha e 
por concelho situa-se em 23 e 9 máquinas, respetivamente. Com efeito, é nos dois concelhos com 
maior densidade populacional (Praia e São Vicente) e nas duas ilhas de maior vocação turística (Sal 
e Boa Vista) que se encontra uma maior concentração dessas infraestruturas, as quais, no conjunto, 
respondem por 3 (três) em cada 4 (quatro) ATM existentes no país.

Assim, no concelho da Praia existe uma cobertura média de 1 (um) ATM por cada 1.840 habitantes.  
No segundo maior centro populacional de Cabo Verde, ilha de São Vicente (cidade do Mindelo), há, 
em média,1 (um) ATM por cada 2.615 habitantes.
10  Inclui as substituições/renovações de cartões e a emissão de novos cartões (1ª vez).
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Nas ilhas do Sal e da Boa Vista, em virtude de uma menor densidade populacional a par de uma maior 
vocação turística11, existe, em média, 1 ATM por cada 1.000 habitantes (Gráfico I.7).

Gráfico I. 7 - Distribuição de ATM por concelho 
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Fonte: INE e SISP

Do total de ATM ligados à rede vinti4 em 2021, 6 (seis) em cada 7 (sete) desses terminais pertenciam 
a quatro instituições de crédito. O Banco de Cabo Verde continua a disponibilizar aos serviços da rede 
vinti4 1 (um) ATM, localizado na sua Sede.  
  

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  102    4 498   49,0 47,0
Sal  34    1 418   16,3 14,8

São Vicente  29    1 806   13,9 18,9

Boa Vista  12    618   5,8 6,5

Santo Antão  11    541   5,3 5,7

Fogo  8    322   3,8 3,4
São Nicolau  6    167   2,9 1,7

Maio  3    136   1,4 1,4

Brava  3    63   1,4 0,7
 208    9 569   100 100

Fonte: SISP

11  Nessas ilhas, é normal encontrar-se ATM localizados nas unidades hoteleiras, fora os que se localizam nas agências das IC/PSP.
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A maior concentração de terminais da rede vinti4 instalados encontra-se em Santiago, ilha que regista 
49,0% dos ATM e 47,0% dos POS associados à referida rede. São Vicente continua a destacar-se 
como a segunda ilha com maior relevância em termos de POS (1.806), assim como o Sal, em termos 
de ATM (34). 

Influenciada pela retoma das atividades turísticas, anteriormente condicionadas pela pandemia de 
Covid-19, a ilha da Boa Vista exibe um ligeiro crescimento no número de terminais, ao registar 
uma variação anual de 1,3%. A 31 de dezembro de 2021 essa ilha contava com 12 ATM e 618 POS 
instalados na rede vinti4. 

A presença da rede vinti4 nas demais ilhas, em termos de infraestruturas físicas, mantém-se pouco 
expressiva sendo que, no agregado, essas ilhas respondem por 14,9% dos ATM (31) e 12,8% dos POS 
(1.229) instalados. Essa performance pode derivar-se da baixa densidade populacional, bem como 
menor expressividade em termos de atividades económico-financeiras dessas ilhas. 

No contexto da ilha de Santiago, o concelho da Praia continua a destacar-se relativamente aos demais, 
com um peso de 77,5% dos ATM (79) e 81,7% dos POS (3.673) instalados na ilha.

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

Quantidade: unidades; Valor: milhões de Escudos

Quantidade Valor
ATM  14 872 905    49 303,4   

Operações com movimentação de fundos  8 086 028    49 303,4   
Operações sem movimentação de fundos  6 786 877    -     

POS   22 356 628    58 564,2   
Operações com movimentação de fundos  21 269 216    58 564,2   
Operações sem movimentação de fundos  1 087 412    -     

TELEVINTI4  127 247    123,4   
Operações com movimentação de fundos  57 201    123,4   
Operações sem movimentação de fundos  70 046    -     

Total de operações com movimentação de fundos  29 412 445    107 991,0   
Total de operações sem movimentação de fundos  7 944 335    -     
Fonte: SISP

Em 2021, os utilizadores da rede vinti4 realizaram 37.356.780 operações, o que evidencia um 
crescimento de 14,0% face ao ano anterior (32.775.385). No que se refere às operações que originaram 
movimentação de fundos na rede, estas estimaram-se em 29.412.445 (78,7% do total de operações), 
no valor de 107.991,0 milhões de escudos (taxa de crescimento de 18,3%). 
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Gráfico I. 8 - Operações da rede vinti4, com e sem movimentação de fundos – 2017/2021
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Fonte: SISP

A rede vinti4 conservou a tendência que vem indicando que os POS são o canal onde se realiza a 
maioria das operações com movimentação de fundos (72,3%). Os ATM, com 27,5% da quantidade 
das operações com movimentação de fundos, continuam a responder por um peso significativo de 
operações sem movimentação de fundos, nomeadamente consultas de saldos e movimentos, com uma 
representatividade de 85,4%. 

É de se destacar a performance do canal Televinti4 que, comparativamente ao ano anterior, registou 
um crescimento de 158,3% na quantidade de operações sem movimentação de fundos (70.046) e de 
41,7% nos valores (123,4 milhões de escudos) inerentes às operações com movimentação de fundos 
realizadas.

Quadro I. 8 - Evolução de transações ATM e POS

Quantidade: unidades; Valor: milhões de Escudos

2017 2018 2019 2020 2021
Caixas Automáticos ATM

Quantidade  12 066 520    13 104 827    14 114 997    13 534 169    14 872 905   
Valor  41 055,0    45 014,0    48 326,8    43 099,1    49 303,4   

Terminais de Pagamento POS
Quantidade  14 819 088    17 402 846    19 750 099    19 155 158    22 356 628   
Valor  40 618,3    47 822,4    55 268,4    48 088,7    58 564,2   

Crescimento (%)
Caixas Automáticas ATM

Quantidade 8,6 7,7 -4,1 9,9
Valor 9,6 7,4 -10,8 14,4

Terminais de Pagamento POS
Quantidade 17,4 13,5 -3,0 16,7
Valor 17,7 15,6 -13,0 21,8

Fonte: SISP.

(*) A quantidade inclui operações com e sem movimentação de fundos.
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Os espaços geográficos com maiores agregados populacionais, sendo também núcleos de maior 
expressividade económico-financeira, exibem maiores pesos na distribuição de operações realizadas 
nos ATM, por ilha, tanto em quantidade como em valor.

Gráfico I. 9 - Distribuição de operações efetuadas nos ATM, por ilha
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Fonte: SISP

Assim, a ilha de Santiago registou um total 8.084.712 operações, no valor de 26.849,2 milhões de 
escudos, o que se traduz numa variação anual positiva de 15,8% em quantidade e 22,1% em valor. 
Em média, 3 (três) em cada 4 (quatro) operações processadas e 3 (três) em cada 4 (quatro) milhões 
de escudos movimentados nos ATM instalados e ativos nessa ilha foram registados no município da 
Praia. 

Nos ATM instalados e ativos na ilha de São Vicente foram realizadas 2.651.081 transações (17,8% 
do total), no valor de 9.035,2 milhões de escudos (18,3% do total). A ilha do Sal, ainda condicionada 
pelos efeitos da pandemia de Covid-19 no turismo, continua a exibir quantidades (1.667.340) e valores 
(5.371,6 milhões de escudos) movimentados em ATM abaixo dos registos do ano da pré-pandemia 
(2019).  

No seu conjunto, as demais ilhas registaram 2.469.772 operações realizadas em ATM (16,6% do 
total), no valor de 8.047,4 milhões de escudos (16,3% do total). 

No que toca às transações realizadas através dos POS instalados e ativos na rede vinti4 em 2021, 
essas perfizeram o total 22.356.628 operações, das quais 21.269.216 movimentaram 58.564,2 
milhões de escudos. Em relação ao ano anterior, esses dados exibem variação anual positiva de 16,7% 
em quantidade e de 21,8% em valor, reestabelecendo, assim, a tendência de crescimento, tanto em 
quantidade como em valor, interrompida em 2020. 

A média diária de operações realizadas nos POS, em 2021, situou-se em 61.251 transações, no valor 
de 160,4 milhões de escudos. Cada operação com movimentação de fundos apresentou um valor 
médio de 2.754 escudos, o que reflete um crescimento de 4,0%, face ao período anterior. 
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Quadro I. 9 - Utilização do serviço POS por ilhas

Quantidade: unidades; Valor: milhões de Escudos

2021 Peso (%)
Quantidade Valor Quantidade Valor 

Santiago  11 551 073    36 030,9   51,7 61,5
Sal  2 757 102    6 560,8   12,3 11,2
São Vicente  5 347 171    10 255,8   23,9 17,5
Fogo  378 906    1 307,7   1,7 2,2
Santo Antão  860 097    1 479,2   3,8 2,5
São Nicolau  269 226    482,0   1,2 0,8

Boa Vista  915 236    1 904,7   4,1 3,3
Maio  188 135    363,9   0,8 0,6
Brava  89 682    179,1   0,4 0,3
Total  22 356 628    58 564,2   100 100
Fonte: SISP 

As ilhas de Santiago e São Vicente verificaram uma concentração de 75,6% das transações realizadas 
nos POS, tendo elas movimentado, no global, 46.286,7 milhões de escudos (79,0% do total). Em 
Santiago, destaca-se o município da Praia, que registou 9.706.548 operações de compras em POS, no 
valor de 31.978,1 milhões de escudos, números que correspondem, respetivamente, a 84,0% e 88,8% 
da quantidade e valor inerentes às operações realizadas nos POS ativos na ilha, em 2021. 

As ilhas do Sal e da Boa Vista, dois casos singulares no setor do turismo, portanto, severamente 
condicionadas pela pandemia da Covid-19, contribuíram com a realização de 3.672.238 operações, 
no valor de 8.465,5 milhões de escudos. Esses números mantêm-se abaixo dos registos do ano de 
2019 (pré-pandemia), respetivamente, 15,8% em quantidade (4.362.481) e 40,3% em valor (14.184,3 
milhões de escudos). 

Quadro I. 10 - Evolução da rede de ATM e POS

Quantidade: Unidades

2017 2018 2019 2020 2021
Número de terminais  6 722    7 312    8 284    8 887    9 777   

Caixas automáticos - ATM  179    191    204    199    208   
Terminais de pagamento - POS  6 543    7 121    8 080    8 688    9 569   

Fonte: SISP

Em 2021, a rede vinti4 contou com mais 890 terminais (ATM e POS), resultado do acréscimo de 9 
ATM e 881 POS em pontos de venda, face ao ano anterior.

O número de ATM ativos na rede vinti4 estabeleceu-se em 208, o que evidencia um crescimento de 
4,5% face ao ano transato. 

O total nacional de POS aumentou para 9.569, registando assim um crescimento de 10,1%. Em 
média, dois em cada três (2/3) desses terminais (6.245) possuíam contrato de aceitação de cartão 
internacional no término do ano em referência. 
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Gráfico I. 10 - Quantidade de operações efetuadas através do serviço Televinti4
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Fonte: SISP

No caso do canal Televinti4 (Gráfico I.10), em termos de operações realizadas, estas cresceram 
(47,9%) pela primeira vez nos últimos 6 anos. 

Por motivos de segurança, em 2021, os utilizadores que estavam associados ao serviço e que há 
muito tempo não apresentavam registos de operações viram a sua associação cancelada/desativada. 
Esta ação teve como consequência imediata uma redução significativa no número de utilizadores 
associados aptos a realizar operações no Televinti4 que, em 31 de dezembro de 2021, era de 2.753.

De acordo com a SISP, os cancelamentos passarão a ser realizados periodicamente, com vista a 
desativar-se utilizadores que, em virtude de uma mudança “indevida” do número de telemóvel entre 
portadores de cartão, não tenham registos de atividades no canal.  
O valor movimentado nesse canal (Quadro I.11) também registou uma variação anual positiva 
(41,7%). Esta performance evidencia a opção dos utilizadores de instrumentos de pagamento pelo 
digital, no atual contexto de pandemia de Covid-19.

Quadro I. 11 - Televinti4 - Operações com movimentação de fundos

Quantidade: unidades; Valor: milhões de escudos.

2020 2021  Variação % 

  Quantidade  Valor  Quantidade  Valor  Quantidade  Valor 

 Operações  Televinti4  58 938    87,1    57 201    123,4   -2,9 41,7 
 Média diária  161,5    0,2    156,7    0,3   -2,9 41,7 
 Valor médio em escudos  1 478   2 158
Fonte: SISP

Considerando as transações que resultaram em movimentação de fundos, em 2021, realizou-se no 
Televinti4 o total de 57.201 operações de pagamento, no valor de 123,4 milhões de escudos. Cada 
operação movimentou, em média, 2.158 escudos, o que reflete um aumento de 46,0%, relativamente 
ao ano anterior. 
Já a média diária das operações processadas no Televinti4 situou-se em 157 operações, no valor de 
0,3 milhões de escudos.  
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1.2.2. SWIFT

No âmbito das atribuições de superintendência do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano, em 2021, 
o Banco de Cabo Verde deu continuidade ao acompanhamento da infraestrutura que, a partir de Cabo 
Verde, serve a comunidade SWIFT. Assim, através da plataforma SWIFT KYC Security Attestation, 
fez-se o seguimento do processo anual de autoavaliação (Self Attestation) que salvaguarda a segurança 
na transmissão de informação de pagamentos entre os participantes da rede SWIFT.

Em 2021, a rede SWIFT não registou alterações, ao nível da aplicação e na ótica do utilizador final. 
Apenas ocorreram procedimentos rotineiros de atualizações trimestrais de segurança para produtos 
SWIFTNet e Alliance, tendo em vista uma maior robustez das interfaces, ferramentas e software da 
rede SWIFT, no contexto de cibersegurança. 

De realçar que, em Cabo Verde, a rede SWIFT é utilizada essencialmente para a realização de operações 
internacionais de envio e recebimento de fundos. Tendo em conta que Cabo Verde é um país com uma 
enorme diáspora e com fortes relações económicas e financeiras com vários parceiros estratégicos, a 
ligação do país à rede SWIFT revela-se de enorme importância para o seu desenvolvimento. 

A nível mundial, a SWIFT, enquanto infraestrutura de pagamentos, continuou a revelar-se de extrema 
importância para a comunidade financeira. O Gráfico I.11 retrata a evolução do tráfego mensal de 
mensagens SWIFTNET FIN durante o ano de 2021, comparativamente aos meses do ano anterior.  
   

 Gráfico I. 11 - Tráfego mensal SWIFT (milhões de mensagens FIN)
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Fonte: SWIFT FIN, Traffic & Figures – www.swift.com

http://www.swift.com
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As estatísticas difundidas pela SWIFT atestam que durante o ano de 2021 foram enviadas mais de 
10.593 milhões de mensagens FIN (financial messages) na rede. A variação anual foi de 11,2%. Em 
31 de março de 2021 registou-se o pico de mensagens FIN, com um total de 42.535.286 de mensagens 
enviadas. 

O Gráfico I.12 ilustra a distribuição do tráfego global (média mensal/acumulado) de mensagens FIN 
por mercado, enviadas através da rede SWIFT durante o ano em análise em comparação com o ano 
de 2020. 

Gráfico I. 12 - Distribuição do tráfego de mensagens FIN por mercado
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Fonte: SWIFT in Figures – www.swift.com

O crescimento mensal verificado no tráfico total de mensagens enviadas em 2021 resultou dos 
crescimentos individuais verificados nos mercados de títulos (11,9%), pagamentos (11,3%), financeiro 
e comércio (4,7%) e transações do Tesouro (4,2%).

A performance positiva da rede SWIFT em termos de tráfico total de mensagens enviadas em 2021 
é um evidente sinal que os serviços disponíveis nessa rede continuaram a responder de forma plena 
aos seus desígnios e a processar um número crescente de transações financeiras internacionais, não 
obstante os picos que a pandemia de Covid-19 registou ao longo do ano. Ou seja, a rede SWIFT 
não só tem sido bastante resiliente no contexto da pandemia de Covid-19, bem como o volume de 
transações processadas reflete o dinamismo associado à retoma das atividades económico-financeiras 
de uma forma geral. 



34 
Banco de Cabo Verde | Avenida OUA, nº 02 | Cód. P.  nº 7954 – 094 | Cx. P. nº 101 | Praia - Cabo Verde | Tel.: +238 2607000

Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano / 2021

1.3. Liquidação Financeira e Compensação Interbancária

INFOGRÁFICO 3 - SERVIÇOS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO INTERBANCÁRIA
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Caixa  2 - Serviços de liquidação financeira e compensação interbancária

SERVIÇOS DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÃO INTERBANCÁRIA
Tipo de infraestrutura De liquidação financeira De compensação interbancária

Sistema Sistema de Gestão de Depósitos e 
Liquidação (SGDL)

Sistema de compensação de Cheques e 
Documentos Afins (STC)
Sistema de Transferência Eletrónica de Fundos 
(TEF)
Sistema de operações processadas através da rede 
vinti4

Gestor/Owner do Sistema BCV BCV

Operador do Sistema BCV SISP

Modalidade de pagamento Tempo real Diferido

Tipo de operações

Saldos multilaterais (STC, TEF e rede 
vinti4)

Cheques e documentos afins
Transferências a crédito 
Operações processadas através da rede vinti4 
(ATM, POS e televinti4)

Urgentes 
Grande montante
Operações de política monetária 
Operações de participantes 
Operações cambiais 
Operações do mercado de valores 
mobiliários processadas na BVC1 
Outras operações

Sessões
Período normal: 08h00 às 15h00 Fecho 1: às 09h00 (todos os sistemas)  
Período de Pré-Fecho: 15h00 às 1600 Fecho 2: 14h30 (TEF) e 15h30 (STC)

Montante mínimo Sem limites Sem limites 

Montante máximo Sem limites
Sem limites (cheques e rede vinti4)
Até 10.000.000 CVE (TEF)

Participantes

BCV
BCV
Instituições de crédito
Tesouro

Instituições de crédito
Tesouro
Outros elegíveis

Tipo de participação
Direta: conta de liquidação própria Direta - Apresentação direta de ficheiros

Indireta - Apresentação de ficheiros por via de 
outro participante (direto)Indireta: por via de participante direto

Potenciais riscos geridos

Crédito

Operacional 
Cibernético

Liquidez 
Sistémico 
Operacional
De liquidação
Cibernético 

Desenvolvimentos recentes Conexão com Participantes (tempo real) e operações de grande montante processadas via 
compensação

Desenvolvimentos futuros
Débitos Diretos

Pagamentos Imediatos

1 Bolsa de Valores de Cabo Verde 
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1.3.1. Liquidação Financeira

Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação (SGDL)

Em 2021, através do SGDL, foi processado um total de 30.939.989 operações, no valor de 12.352.175,0 
milhões de escudos. Este valor equivale a 68,4 vezes o PIB nominal (a preços correntes) gerado no 
ano.

Quadro I. 12 - Operações liquidadas no SGDL

Quantidade: unidades
Valor: milhões de escudos

2020 2021 Variação (%)

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Liquidação por compensação - SICIL  26 665 124    234 500,6    30 927 159,0    265 537,4   16,0 13,2

Cheques  257 971    65 733,5    266 152    63 647,3   3,2 -3,2

Transferências interbancárias  892 480    129 614,1    1 248 590    146 809,2   39,9 13,3

Rede Vinti4  25 514 673    39 153,0    29 412 417    55 080,9   15,3 40,7

Liquidação por operação  11 330    15 076 275,4    12 830    12 086 637,6   13,2 -19,8

Mercado Cambial  3 051    72 468,3    3 139    74 871,4   2,9 3,3

Mercado Monetário  3 136    14 939 265,7    2 771    11 904 231,9   -11,6 -20,3

Bolsa de Valores  1 238    26 014,5    1 453    41 508,2   17,4 59,6

Operações de depósito e levantamento  1 352    30 092,8    1 670    37 636,1   23,5 25,1

Outras operações  2 553    8 434,1    3 797    28 390,0   48,7 236,6

Total  26 676 454    15 310 776,0    30 939 989    12 352 175,0   16,0 -19,3

Fonte: Banco de Cabo Verde.

O ano continuou a ser marcado pela implementação de medidas excecionais de política monetária 
adotadas pelo BCV, para fazer face aos impactos da pandemia no sistema financeiro, donde, através da 
implementação do Plano Nacional de Vacinação, a economia começou, paulatinamente, a evidenciar 
sinais de retoma. 

Neste contexto, a quantidade de operações processadas no SGDL registou uma variação anual positiva 
de 16,0% face ao ano anterior. Em termos de valor não pôde conservar a sua tendência de crescimento 
anual, tendo, assim, registado um decréscimo de 19,3%. O mercado monetário, ao movimentar menos 
3.035.033,8 milhões de escudos face ao ano anterior (variação anual negativa: 20,3%), foi o principal 
impulsor desta evolução decrescente do SGDL em 2021, em termos de valor.
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Gráfico I. 13 - Evolução das operações liquidadas no SGDL
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 Fonte: Banco de Cabo Verde

No que se refere à liquidação de saldos de compensação, a rede vinti4, apesar de, no ano de 2020, ter 
registado uma diminuição nas quantidades transacionadas, em 2021, registou um aumento de 15,3%. 
Inclusivamente, o valor das transações realizadas acusou um aumento significativo de 40,7%, face ao 
ano anterior, o que influenciou positivamente o total de operações liquidadas no SGDL. 

No seguimento da evolução registada nos últimos anos, as transferências interbancárias, em termos de 
quantidade, em 2021, tiveram um crescimento de 39,9% face ao ano anterior. Já nos cheques verificou-
se uma variação anual positiva de 3,2% em termos de quantidade processada, em comparação com o 
ano de 2020. 

Ainda que, nos últimos anos, a quantidade de cheques processados na compensação tenha vindo a 
apresentar uma tendência decrescente, em 2021, evidenciou um crescimento de 3,2%. Um quadro que 
pode ser justificado pelas medidas de vacinação/desconfinamento que permitiram o regresso gradual 
à atividade económica, bem como à “normalidade”. 

Quando se comparam os registos de cheques de 2021 com os de 2019, em termos de quantidade 
verifica-se uma taxa de variação anual negativa 12,8%.

O sistema de pagamentos cabo-verdiano conservou, em 2021, a tendência (internacional) de os 
sistemas de retalho processarem o grosso das quantidades de pagamentos realizados, com os sistemas 
que integram o SICIL a representar 99,96% da quantidade total de operações liquidadas. 

Na qualidade de sistema de liquidação RTGS12, O SGDL tem uma importância sistémica no sistema 
financeiro cabo-verdiano. Facto que se atesta pelo peso (97,9%) do valor da liquidação por operação 
(12.086.637,6 milhões de escudos) no valor total liquidado nesse sistema.
12 Real-time gross settlement ou Liquidação por Bruto em Tempo Real 
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Gráfico I. 14 - Movimento global das operações liquidadas no SGDL
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A liquidação por operação assinalou um aumento de 13,2% em quantidade (mais 1.500 operações), 
não obstante a sua redução em valor de 19,8% (menos 2.989.637,8 milhões de escudos). Assim, o 
valor médio deste tipo de liquidação diminuiu de 1.330,7 milhões de escudos, em 2020, para 942,0 
milhões de escudos, em 2021, o que espelha um decréscimo de 29,2%.

Conforme atesta a distribuição do peso das liquidações por bruto (Gráfico I.15), continua a ser evidente 
a elevada concentração do risco de liquidez nas operações provenientes do Mercado Monetário, as 
quais representam 98,5% (11.904,231,9 milhões de escudos) do valor total liquidado e 21,6% da 
quantidade total de operações processadas na liquidação por operação. 
As operações do mercado cambial e as operações de depósito e levantamento de numerário realizados 
pelos bancos representam, no agregado, 1,0% do valor por bruto liquidado, apesar de, em termos de 
quantidade, o seu peso respetivo ser de 24,5% (3.139 operações) e 13,0% (1.670 operações). Ambas 
as operações registaram taxas de variação anual positiva, tanto em quantidade (mercado cambial: 
2,9%; operações de depósito e levantamento de numerário: 23,5%), como em valor (mercado cambial: 
3,3%; operações de depósito e levantamento de numerário: 25,1%), um desempenho que poderá estar 
ligado ao progressivo regresso à normalidade. 

Gráfico I. 15 - Distribuição do peso das liquidações por bruto no SGDL
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A Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC) liquidou, por bruto, 1.453 operações, no valor de 41.508,2 
milhões de escudos cabo-verdianos, o que se traduz num peso de 11,3% e 0,3%, respetivamente, da 
quantidade total de operações processadas e do valor total liquidado por bruto. De destacar que, desse 
valor, 40.842,6 milhões de escudos (98,4%) correspondem aos títulos da dívida pública. 

As Outras Operações, rubrica onde estão incluídas as transferências executadas diretamente no SGDL, 
perfazem os restantes 29,6% da quantidade liquidada por operação/por bruto.

Quadro I. 13 - Médias diárias de operações liquidadas no SGDL

Quantidade: unidades | Valor: milhões de escudos

2020 2021 Variação (%)
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Liquidação por compensação - SICIL  106 236    934,3    123 709    1 062,1   16,4 13,7

Cheques  1 028    261,9    1 065    254,6   3,6 -2,8
Transferências interbancárias  3 556    516,4    4 994    587,2   40,5 13,7

Rede Vinti4  101 652    156,0    117 650    220,3   15,7 41,2
Liquidação por operação  45    60 064,8    51    48 346,6   13,7 -19,5

Mercado Cambial  12    288,7    13    299,5   3,3 3,7
Mercado Monetário  12    59 519,0    11    47 616,9   -11,3 -20,0

Bolsa de Valores  5    103,6    6    166,0   17,8 60,2
Operações de depósito e levantamento  5    119,9    7    150,5   24,0 25,6
Outros  10    33,6    15    113,6   49,3 238,0

Total  106 281    60 999,1    123 760    49 408,7   16,4 -19,0
Fonte: Banco de Cabo Verde
(*) Os sistemas de compensação de cheques, da rede vinti4 e de transferências eletrónica de fundos a crédito, bem como os demais sistemas que 
liquidam por bruto no SGDL, operaram 251 dias, em 2020 e 250 dias, em 2021. Relativamente ao Quadro I.12, ligeiras diferenças na taxa de variação 
se devem às diferenças em termos de dias úteis entre os anos.

Diariamente foram liquidadas, em média, 123.760 operações, no valor de 49.408,7 milhões de 
escudos, o que se traduz num aumento de 16,4% em quantidade e numa diminuição de 19,0%, em 
valor, face ao ano anterior. As operações liquidadas no Mercado Monetário tiveram uma participação 
de 96,4% (47.616,9 milhões de escudos) na formação do valor médio diário liquidado. 
Ainda, em termos de médias diárias de operações liquidadas, é pertinente realçar que as operações 
provenientes do mercado monetário e do sistema de compensação de cheques são os únicos que 
registaram decréscimos em valor, 20,0 e 2,8%, respetivamente. 
Os restantes sistemas que integram o SICIL registaram a taxa de crescimento positivo em termos de 
valor (transferências interbancárias: 13,7% e rede vinti4: 41,2%) e também em quantidade (40,5 e 
15,7%). 
A liquidação (por compensação) no SICIL correspondeu, em média, a 123.709 operações por dia, no 
valor de 1.062,1 milhões de escudos, isto é, face ao ano anterior, diariamente foram liquidadas mais 
17.473 operações, no valor de 127,9 milhões de escudos. Em termos de taxas de crescimento anual, 
a liquidação no SICIL aumentou 16,4% em quantidade e 13,7% em valor. 
No caso específico do sistema da rede vinti4, este preservou a sua posição cimeira em termos de 
quantidades liquidadas, ao contribuir para a liquidação diária de 117.650 operações (95,1%). 
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À semelhança do ano anterior, na liquidação por compensação, o sistema de compensação de 
transferências interbancárias destacou-se no valor liquidado, ao processar diariamente 587,2 milhões 
de escudos (55,3% do valor total).

Gráfico I. 16 - Operações liquidadas por horário de liquidação
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Fonte: Banco de Cabo Verde

Nas sessões diárias de liquidação, as operações continuam concentradas no período normal (das 9h00 
às 10h00), intervalo de tempo estabelecido para ocorrer a liquidação dos saldos de compensação (rede 
vinti4, cheques e transferências), de operações com o exterior do tesouro, de operações de compra 
e venda de moeda estrangeira das instituições de crédito e os reembolsos das operações de mercado 
aberto. 

Conclui-se, assim, que no ano, não ocorreram “perturbações” ou constrangimentos com efeitos a nível 
de funcionamento do sistema de liquidação, no cenário de medidas de desconfinamento controladas 
e definidas pelo Governo e a retoma das atividades económicas. 

Gráfico I. 17 - Concentração do fluxo de liquidez por período de liquidação
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Fonte: Banco de Cabo Verde

O sistema continuou a registar uma concentração mais densa do fluxo de liquidez no período normal, 
onde se registou 89,2% da quantidade total das operações (22.255).
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1.3.2. Compensação Interbancária

O Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação (SICIL) 

No decorrer do ano de 2021, as operações compensadas no SICIL registaram um crescimento de 
16,0% e 13,2%, em quantidade e valor, respetivamente, face ao ano de 2020, o que equivale a um 
aumento global dos processamentos efetuados (26.665.124 operações, no valor de 234.500,6 milhões 
de escudos, em 2020, para 30.927.159 operações, no valor de 265.537,4 milhões de escudos, em 
2021).

Houve uma evolução positiva generalizada em todos os sistemas integrantes do SICIL (cheques, 
transferências e rede vinti4), à exceção da variação anual negativa de 3,2% no valor transacionado 
pelos cheques, quando comparado com 2020. As taxas de variação anuais das transferências fixaram-
se em 39,9% (quantidade) e 13,3% (valor), enquanto as relativas à rede vinti4 em 15,3% (quantidade) 
e 40,7% (valor).

Gráfico I. 18 - Distribuição do valor médio por operação no SICIL
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Fonte: SISP

Nos últimos cinco anos (2017-2021), o valor médio do sistema de cheques tem-se mantido inalterado 
(0,2 milhões de escudos), embora, em 2020, tenha registado um ligeiro aumento. Já o valor médio 
das transferências, desde 2020, apresenta uma tendência decrescente, quando nos três anos anteriores 
tinha se mantido estável nos 0,2 milhões de escudos. Por seu turno, o valor médio do sistema da rede 
vinti4 mantém-se inalterado nos 0,02 milhões de escudos, em todo o período. 
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Gráfico I. 19 - Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação (SICIL)
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Nos processamentos do SICIL, continua a destacar-se o sistema da rede vinti4, com o maior peso 
em termos de quantidade de operações processadas (95,1%). Em 2021, verifica-se uma retoma no 
crescimento do volume total de operações processadas, interrompido em 2020 (decréscimo de 5,4%), 
no contexto das medidas restritivas da pandemia.   

Os sistemas de cheques e de transferências, no agregado, permanecem com a maior representatividade 
(79,3%) face aos valores totais processados. De realçar que esta representatividade, que decresceu até 
2019 (2018: 81,1%; 2019: 80,6%), tinha aumentado em 2020 (83,3%). 

Note-se que, comparativamente ao ano anterior, o peso do sistema de cheques, em valor, diminuiu 4,1 
p.p, enquanto que a representatividade do sistema de transferências manteve-se inalterada (55,3%). 
Relativamente ao ano pré-pandemia, o peso do sistema de cheques diminuiu 1,8 p.p e o sistema de 
transferências registou um ligeiro incremento (0,4 p.p) na sua representatividade.

Cheques e Documentos Afins

Este sistema de compensação, que tem vindo a perder terreno nos últimos anos, registou, em 2021, 
um acréscimo de 3,3%, em quantidade, quando comparado com o ano transato, o que poderá se 
justificar pela retoma gradual das atividades económico-financeiras. Contudo, a quantidade de 
cheques processados continuou 12,8% abaixo dos registos pré-pandemia (2019: 305.080). A média 
mensal de cheques compensados situou-se em 21.955 no ano em análise (Quadro I.14).

Verifica-se um equilíbrio entre os aumentos e as diminuições da quantidade de cheques apresentados, 
mensalmente à compensação. Note-se que o aumento de 98,4% da quantidade de cheques apresentados, 
verificado no mês de abril, foi o mais significativo, enquanto a taxa de diminuição mais expressiva 
(20,4%) registou-se no mês de janeiro, face ao ano anterior. De igual modo, verificou-se um equilíbrio 
absoluto das variações positivas e negativas dos montantes processados, com as taxas de crescimento 
a serem mais significativas, igualmente, em abril (24,9%) e as de decréscimo também em janeiro 
(21,8%). 
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Em termos absolutos, dezembro foi o mês em que se processou a maior quantidade (24.588) e o maior 
valor (6.105,3 milhões de escudos) associados ao instrumento cheques. 

Quadro I. 14 - Dados mensais sobre cheques apresentados à compensação

Quantidade: unidades
Valor: milhões de escudos

2020 2021 Variação (%)

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro 24 342 7 155,2 19 375 5 597,0 -20,4 -21,8

fevereiro 23 000 5 446,3 20 275 4 731,7 -11,8 -13,1

março 27 072 6 772,1 24 033 5 937,0 -11,2 -12,3

abril 10 562 3 413,6 20 954 4 264,2 98,4 24,9

maio 16 066 4 091,9 21 884 4 759,9 36,2 16,3

junho 21 142 5 426,0 22 021 4 857,6 4,2 -10,5

julho 22 197 5 682,4 22 303 5 584,5 0,5 -1,7

agosto 20 546 5 057,0 21 935 5 375,5 6,8 6,3

setembro 21 570 4 972,2 21 943 5 001,0 1,7 0,6

outubro 21 996 4 926,7 21 819 5 075,1 -0,8 3,0

novembro 21 209 4 569,4 22 325 5 330,2 5,3 16,6

dezembro 25 257 6 817,7 24 588 6 105,3 -2,6 -10,4

Total 254 959 64 330,4 263 455 62 618,9 3,3 -2,7
Média diária 1 016 256,3 1 054 250,5 3,7 -2,3

Média mensal 21 247 5 360,9 21 955 5 218,2 3,3 -2,7

Fonte: SISP

Da análise aos cheques apresentados (Quadro I.15), constata-se que as devoluções (2.697, no valor 
de 1.028,7 milhões de escudos) prosseguem com um peso residual no total dos cheques processados 
(263.455, no valor de 62.618,9 milhões de escudos). 

Foram processados, mensalmente, mais 708 cheques e devolvidos menos 26 cheques, em relação ao 
ano anterior, sendo que os meses de julho (322) e dezembro (280) alcançaram maiores quantidades 
de cheques devolvidos. O maior valor devolvido foi registado, igualmente, no mês de julho (137,3 
milhões de escudos), seguido do mês de agosto (119,4 milhões de escudos). 
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Quadro I. 15 - Cheques e devoluções apresentados à compensação (mensais)

Quantidade: unidades
Valor: milhões de escudos

Cheques  Devoluções
Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro 19 375 5 597,0 184 71,3

fevereiro 20 275 4 731,7 220 74,4

março 24 033 5 937,0 203 53,7

abril 20 954 4 264,2 190 47,5

maio 21 884 4 759,9 173 76,2

junho 22 021 4 857,6 224 87,8

julho 22 303 5 584,5 322 137,3

agosto 21 935 5 375,5 251 119,4

setembro 21 943 5 001,0 238 118,4

outubro 21 819 5 075,1 180 67,4

novembro 22 325 5 330,2 232 91,3

dezembro 24 588 6 105,3 280 83,6

Total 263 455 62 618,9 2 697 1 028,4

Média mensal 21 955 5 218,2 225 85,7

Total 2020 254 959 64 330,4 3 012 1 403,1

Média Mensal 2020 21 247 5 360,9 251 116,9

Fonte: SISP

Analisando a média diária dos cheques apresentados e as devoluções processadas (Quadro I.16), 
reafirma-se a tendência de diminuição gradual dos processamentos no sistema de cheques. Por dia, 
foram compensados, em média, 1.065 documentos, no valor de 254,6 milhões de escudos, o que 
representa, entretanto, variações menos acentuadas do que em 2020 (quantidade: -15,4% e valor: 
-11,7%).  Quando comparado com 2019 (ano anterior à pandemia), a média diária de cheques 
compensados em 2021 exibe uma evolução negativa de 12,4% em quantidade e 14,1% em valor.

Quadro I. 16 - Cheques e devoluções apresentados à compensação

Quantidade: unidades
Valor: milhões de escudos

2020 2021 Variação (%)

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Cheques 254 959 64 330,4 263 455 62 618,9 3,3 -2,7

Devoluções 3 012 1 403,1 2 697 1 028,4 -10,5 -26,7

Total 257 971 65 733,5 266 152 63 647,3 3,2 -3,2

Média diária 1 028 261,9 1 065 254,6 3,6 -2,8

Fonte: SISP
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Do total dos cheques apresentados à compensação, o peso dos cheques não truncados é de 51,5% 
(135.590), ao passo que os cheques truncados representam 48,5% (127.865). O cenário, em termos de 
valores, mantém-se, muito embora a representatividade dos cheques não truncados (60.930,3 milhões 
de escudos) seja bastante superior aos cheques truncados (1.688,6 milhões de escudos), conservando-
se, assim, a mesma tendência dos anos anteriores.

A média mensal dos cheques truncados, no ano em referência, fixou-se em 10.655 documentos 
processados (2020: 10.263), no valor de 140,7 milhões de escudos (2020: 135,1 milhões de escudos), 
enquanto os não truncados alcançaram uma média mensal de 11.299 (2020: 10.984), no valor de 
5.077,5 milhões de escudos (2020: 5.225,8 milhões de escudos).

Gráfico I. 20 - Peso dos cheques truncados e não truncados
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Fonte: SISP

A maioria das devoluções de cheques continua a resultar da “Falta ou insuficiência de provisão” cujo 
peso é de 35,8%. Porém, comparativamente ao ano de 2020, verifica-se uma diminuição de 3,4 p.p no 
peso associado ao motivo em análise. 

Com uma representatividade de 13,3% no total das devoluções, a “Falta de requisito principal” surge 
como o segundo motivo mais utilizado, tendo obtido uma ligeira taxa de variação negativa de 1,1 p.p, 
relativamente ao ano anterior. 

O terceiro motivo coube à “Importância incorretamente indicada”, representando 12,8% dos 2.697 
cheques devolvidos no ano em análise. A taxa de variação anual do peso associado a este motivo 
aumentou 2,7 p.p em 2021.

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 devolução inválido, mau encaminhamento e devolução fora do prazo”. Este tipo de devoluções 
representou 2,6% do total das devoluções em 2021.
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Quadro I. 17 - Cheques devolvidos, por motivos de devolução

Motivos de devolução

Quantidade: unidades
Valor: milhões de escudos

2020 2021

Quantidade  Valor Quantidade  Valor 
Por Instituição Sacada
 Não compensável   117    25,5    168    31,9   
 Falta de requisito principal  368    197,0    360    132,6   
 Falta ou insuficiência de provisão  975    386,7    966    308,1   
 Saque irregular  285    106,1    305    170,6   
 Endosso irregular  5    0,2    12    2,5   
 Cheque com fundo revogado – por justa causa   1    1,1    3    1,0   
 Cheque sem fundo revogado – por justa causa  2    3,1    1    0,7   
 Cheque com fundo revogado – apresentação fora do prazo  1    0,1    -      -     
 Cheque sem fundo revogado – apresentação fora do prazo  1    1,2    -      -     
 Conta bloqueada  34    13,6    25    8,7   
 Conta suspensa  1    0,0    2    0,1   
 Conta encerrada  4    0,1    -      -     
 Mau encaminhamento  140    32,1    80    46,0   
 Número de conta inexistente  6    5,3    5    0,6   
 Número de cheque inexistente  15    4,0    14    2,7   
 Erro nos dados  27    4,4    20    2,7   
 Importância incorretamente Indicada  303    123,6    345    134,4   
 Falta de entrega do cheque  -      -      -      -     
 Registo duplicado  32    117,9    13    0,7   
 Falta de carimbo/referência de apresentação/inexistência de endosso  2    0,1    -      -     
 Cheque viciado com fundo  -      -      -      -     
 Cheque viciado sem fundo  -      -      -      -     
 Devolução a pedido da instituição tomadora  25    1,0    35    26,4   
 Imagem não recebida ou ilegível  576    327,5    272    142,9   
 Incumprimento na compensação pela Instituição Tomadora   -      -      -      -     
Por Instituição Tomadora
 Motivo de devolução inválido  29    12,7    14    5,1   
 Mau encaminhamento  5    28,8    5    0,1   
 Registo duplicado  5    0,5    -      -     
 Devolução fora do prazo  53    10,8    52    10,5   

Total 3 012  1 403,2   2 697  1 028,4   
Fonte: SISP

Dos cheques apresentados, quando analisados por escalão de valor (Gráfico I.21 e Quadro I.18), 
verifica-se que o maior número se mantém no escalão até 30 mil escudos (50,8%; 2020: 48,3%). Já 
o maior valor movimentado concentrou-se entre 100.001 a 500.000 escudos, com um peso de 16,5% 
(2020: 15,4%). O escalão de montante de 5 a 10 milhões de escudos (14,9%; 2020: 17,4%) representa 
a terceira maior concentração de valores, embora, em termos de quantidade, exiba um peso bastante 
inexpressivo no total de documentos processados. 
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Gráfico I. 21 - Cheques apresentados e devolvidos à compensação por escalão de valor
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Fonte: SISP

Em termos de quantidade, o escalão de 20.001 e 30.000 escudos foi o que registou maior crescimento 
em 2021 (14,4%), face ao ano anterior. Em valor, destaca-se o aumento expressivo de 66,8% que 
ocorreu no escalão de 30.001 a 50.000 escudos. E, este escalão, relativamente ao ano anterior à 
pandemia (2019), exibe um crescimento de 33,7% em termos de valores processados. 

Quadro I. 18 - Cheques apresentados à compensação por escalões de valores

2021
Quantidade: unidades

Valor: milhões de escudos

Apresentados Devolvidos
Peso Cheques Variação Anual (%)

Apresentados (%) Apresentados Devolvidas
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

1 10 000 55 680 316,7 136 0,8 21,1 0,5 3,4 4,7 -25,3 -39,7

10 001 20 000 46 442 763,4 199 3,0 17,6 1,2 11,4 22,1 31,8 19,6

20 001 30 000 31 597 936,4 215 6,3 12,0 1,5 14,4 34,9 48,3 69,5

30 001 50 000 35 023 2 108,4 520 22,1 13,3 3,4 10,6 66,8 -9,1 -4,2

50 001 100 000 33 797 2 885,3 533 46,3 12,8 4,6 -3,5 15,2 -13,5 0,8

100 001 500 000 43 849 10 330,1 741 174,6 16,6 16,5 -2,1 4,5 -14,3 -12,4

500 001 1 000 000 8 100 6 116,9 179 132,4 3,1 9,8 -21,3 -3,9 -10,9 -14,7

1 000 001 2 000 000 4 206 6 195,9 90 134,4 1,6 9,9 -10,0 -3,7 -46,1 -42,6

2 000 001 3 000 000 1 520 3 971,5 34 92,1 0,6 6,3 -9,7 0,2 -15,0 -19,5

3 000 001 4 000 000 832 3 315,4 16 65,6 0,3 5,3 3,0 17,4 -15,8 -13,8

4 000 001 5 000 000 571 3 021,7 15 98,4 0,2 4,8 -5,3 9,1 -50,0 -60,2

5 000 001 10 000 000 1 227 9 304,5 14 156,4 0,5 14,9 -17,4 -17,0 -30,0 -34,6

10 000 001 20 000 000 424 5 846,5 3 39,2 0,2 9,3 -15,9 -10,4 -25,0 -35,6

20 000 001 100 000 000 186 7 386,1 2 56,6 0,1 11,8 -11,4 1,2

> 100.000.000 1 120,0 0 0,0 0,0 0,2 -93,3 -92,8

Total 263 455 62 618,9 2 697 1 028,4 100 100 3,3 -2,7 -10,5 -26,7

Fonte: SISP
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Por outro lado, o maior decréscimo registou-se no escalão de cheques superior a 100 milhões de 
escudos, com uma variação anual negativa significativa de 93,8% e de 92,8%, em quantidade e em 
valor, respetivamente, face ao ano de 2020. 

Nos cheques devolvidos, verifica-se que o escalão de 100.001 e 500.000 escudos permanece com o 
maior peso, em quantidade (27,5%; 2020: 28,7%), destacando-se, igualmente, em termos de valor, 
com 17,0% do total do valor devolvido em 2021.

Tal como em 2020, não foi registada nenhuma devolução de cheques de montante superior a 100 
milhões escudos no sistema de compensação de cheques.

Transferências Eletrónicas de Fundos a Crédito

O sistema de transferências eletrónicas de fundos a crédito continua a processar mais valores no 
SICIL, representando 55,3% do total dos valores processados. 

Quadro I. 19 - Transferências mensais processadas através do sistema de compensação

Quantidade: unidades
Valor: milhões de escudos

2020 2021 Variação (%)

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro 56 162 10 920,8 65 497 8 430,7 16,6 -22,8

fevereiro 61 914 11 699,7 83 835 10 047,0 35,4 -14,1

março 69 503 13 251,0 104 318 12 866,7 50,1 -2,9

abril 61 492 9 556,0 103 749 12 188,1 68,7 27,5

maio 69 480 8 758,3 118 752 12 414,8 70,9 41,7

junho 74 241 9 287,1 111 734 12 060,3 50,5 29,9

julho 75 585 10 923,7 117 391 12 608,2 55,3 15,4

agosto 72 122 10 225,5 114 134 11 493,2 58,3 12,4

setembro 75 670 9 855,7 99 469 12 380,0 31,5 25,6

outubro 86 128 10 659,3 90 977 12 028,6 5,6 12,8

novembro 87 086 11 773,4 108 157 12 560,7 24,2 6,7

dezembro 102 614 12 600,2 130 047 17 644,6 26,7 40,0

Total 891 997 129 510,8 1 248 060 146 722,8 39,9 13,3

Média diária 3 554 516,0 4 992 586,9 40,5 13,7

Média mensal 74 333 10 792,6 104 005 12 226,9 39,9 13,3

Fonte: SISP
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Foram compensadas e liquidadas 1.248.060 transferências, no valor de 146.722,8 milhões de escudos, 
o que se traduz em acréscimos da média mensal de 39,9% e de 13,3%, respetivamente, em quantidade 
e valor, face ao ano de 2020 (Quadro I.19).

Excetuando-se os decréscimos ocorridos de janeiro a março, em termos de valor, comparativamente 
ano anterior, houve um aumento generalizado no processamento de transferências interbancárias.

Foi no mês de dezembro que se registou a maior quantidade (130.047) e valor (17.644,6 milhões 
de escudos) de transferências processadas. Em termos de valor este foi o mês que registou a taxa de 
variação mais significativa (40,0%). No que se refere ao número de transferências, a maior taxa de 
variação ocorreu no mês de maio (70,9%). 

Relativamente ao ano pré-pandemia, todos os meses de 2021 exibem taxas de variação positiva 
significativas em quantidade, porém, em termos de valor, apenas o mês de junho registou uma ligeira 
variação positiva (0,9%). 

O valor médio por operação processada, que nos últimos anos vem se mantendo nos 0,2 milhões de 
escudos, em 2021, sofreu uma diminuição, fixando-se em 0,1 milhões de escudos. 

Quadro I.20– Transferências e devoluções apresentadas à compensação

Quantidade: unidades
Valor: milhões de escudos

Cheques  Devoluções
Quantidade Valor Quantidade Valor

janeiro 65 497 8 430,7 35 5,2
fevereiro 83 835 10 047,0 32 5,1
março 104 318 12 866,7 30 4,8
abril 103 749 12 188,1 46 1,2
maio 118 752 12 414,8 30 1,9
junho 111 734 12 060,3 67 22,5
julho 117 391 12 608,2 51 2,6
agosto 114 134 11 493,2 56 7,9
setembro 99 469 12 380,0 43 1,9
outubro 90 977 12 028,6 38 19,8
novembro 108 157 12 560,7 37 6,4
dezembro 130 047 17 644,6 65 7,1

Total 1 248 060 146 722,8 530 86,4
Média mensal 104 005 12 226,9 44 7,2

Total 2020 891 997 129 510,8 483 103,3
Média mensal 2020 74 333 10 792,6 40 8,6

Fonte: SISP

As transferências devolvidas demonstram um comportamento no mesmo sentido das apresentadas, 
contudo, com taxas de variação mais significativas (quantidade: 9,7% e valor: -16,4%), face ao ano 
transato.
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Os registos demonstram que as devoluções permanecem com um peso irrelevante no que diz respeito 
ao total das transferências compensadas, tendo sido devolvidas 530 transferências, no montante de 
86,4 milhões de escudos, no período em análise.

Analisando a dinâmica das devoluções mensais, regista-se, em média, um decréscimo da quantidade 
de 84, em 2020, para 44, em 2021, equivalentes a um montante superior de 7,2 milhões de escudos, 
relativamente aos 7,0 milhões de escudos registado em 2020. Tal como no ano precedente, o mês de 
dezembro registou a maior quantidade de transferências devolvidas (65), enquanto que junho registou 
o pico de valores devolvidos (22,5 milhões de escudos).

Gráfico I. 22 - Transferências apresentadas à compensação por participantes
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Fonte: SISP

Na distribuição das transferências apresentadas por participantes, o Tesouro reafirma a sua relevância 
neste sistema, em termos de quantidades processadas, tendo compensado 630.029 transferências, 
no valor de 46.456,9 milhões de escudos. Verificou-se um acréscimo de 39,2% da quantidade de 
transferências provenientes desse participante, enquanto o valor processado manteve-se praticamente 
inalterado, face a 2020 (46.056,6 milhões de escudos). O valor médio situou-se em 0,1 milhões de 
escudos.

Em termos de quantidades, o Tesouro, com 630.029 operações, apresentou mais transferências 
(50,5%) que o agregado das instituições de crédito.

O agregado das instituições de crédito (IC) confirmou o domínio em termos de valores processados 
(65,9%) ao contribuir com 96.717,8 milhões de escudos. O valor médio das operações apresentadas 
pelas IC (160.349 escudos) é 2,2 vezes superior ao do Tesouro (73.738 escudos). 

O Banco de Cabo Verde, enquanto participante deste sistema, continuou a ter uma contribuição pouco 
expressiva. O montante médio por transferência deste participante diminuiu de 256.500 escudos em 
2020, para 238.781 escudos em 2021, resultante do processamento de 14.859 transferências, no valor 
de 3.548,0 milhões de escudos.
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Gráfico I. 23 - Transferências apresentadas e devolvidas à compensação por fecho
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Fonte: SISP

Analisando a apresentação das transferências nos dois ciclos diários de compensação, continua-se a 
verificar a predominância, quer das transferências apresentadas (98,8% em quantidade e 97,9% em 
valor), quer das devoluções (98,1% em quantidade e 99,0% em valor), processadas no fecho 1. 

No segundo ciclo de compensação (fecho 2), as alterações mais significativas registaram-se no peso 
do valor das transferências devolvidas, que diminuíram de 7,9% em 2020, para 1,0% em 2021. 

Quadro I. 21 - Transferências por fecho e código de operação

Código de operação

Quantidade: unidades | Valor: milhões de escudos

Apresentadas Devolvidas

Quantidade Valor Quantidade Valor

Fecho 1

Rendas/Aluguer 39 293 1 303,4 24 0,7

Honorários 401 401 20 997,3 81 2,9

Outras Transferências 776 758 118 495,8 405 81,7

Outros 16 166 2 899,1 10 0,3

Total 1 1 233 618 143 695,6 520 85,5

Fecho 2

Honorários 3 169 208,7 0 0,0

Outras Transferências 10674 2 793,0 9 0,9

Outros 599 25,5 1 0,0

Total 2 14 442 3 027,2 10 0,9

Total geral 1 248 060 146 722,8 530 86,4

Fonte: SISP
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Quanto ao tipo de transferência apresentada, verifica-se que, as “Outras transferências” predominam, 
em quantidade, tanto no fecho 1 como no fecho 2, representando, no agregado, 63,1% do total de 
transferências apresentadas.
Em termos de valor, as “Outras transferências” também se impõem com 121.288,7 milhões de escudos 
processados, que representam 82,7% do total de transferências apresentadas à compensação.

Contra as expetativas, as devoluções de transferências aconteceram, na sua maioria no fecho 1 
(98,1%), quando o regulamento do SICIL reserva o fecho 2 para os processamentos de devoluções e 
transferências urgentes. Nas devoluções, destacam-se as “Outras transferências”, que representaram 
77,9% (405 devoluções) da quantidade de transferências devolvidas no fecho 1. 

Quadro I. 22 - Transferências apresentadas à compensação por código de serviço

Código de serviço
Quantidade: unidades  | Valor: milhões de escudos

2020 2021 Variação %
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Fecho 1

Ordens de transferência com NIB 867 112 126 360,4 1 233 618 143 695,6 42,3 13,7

Total 1 867 112 126 360,4 1 233 618 143 695,6 42,3 13,7

Fecho 2

Ordens de transferência com NIB 24 885 3 150,4 14 442 3 027,2 -42,0 -3,9

Total 2 24 885 3 150,4 14 442 3 027 -42,0 -3,9

Total Geral 891 997 129 510,8 1 248 060 146 722,8 39,9 13,3

Fonte: SISP

Os dados da classificação das transferências por código de serviço demonstram que o recurso às 
“Ordens de Transferência com NIB” aumentou tanto em quantidade (42,3%), quanto em valor (13,7%) 
no fecho 1. Já no fecho 2, inverteu-se este registo, com um decréscimo significativo de 42,0%, em 
quantidade e de 3,9% em valor. 



53 

Banco de Cabo Verde | Avenida OUA, nº 02 | Cód. P.  nº 7954 – 094 | Cx. P. nº 101 | Praia - Cabo Verde | Tel.: +238 2607000

Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano / 2021

Quadro I. 23 - Transferências devolvidas à compensação por fecho e código de serviço

Quantidade: unidades | Valor: milhões de escudos

Código de serviço
2020 2021 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Com  movimentação de fundos

Fecho 1

Devolução de transferências com NIB 210 72,2 295 48,4 40,5 -33,1

Resposta a pedido de devolução de transferência de 
participante ordenante com valor contabilístico

214 17,0 225 37,2 5,1 118,6

Total 1 424 89,2 520 85,5 22,6 -4,2

Fecho 2

Devolução de transferências com NIB 1 8,1 10 0,9 900,0 -89,0

Resposta a pedido de devolução de transferência de 
participante ordenante com valor contabilístico 58 6,0 0 0 -100,0 -100,0

Total 2 59 14,1 10 0,9 -83,1 -93,7

Total Geral 483 103,3 530 86,4 9,7 -16,4

Sem  movimentação de fundos

Fecho 1

Pedido de devolução de transferência pelo 
participante ordenante 426 45,9 342 63,1 -19,7 37,4

Resposta a pedido de devolução de transferência 
de participante ordenante sem valor contabilístico 135 19,0 102 27,9 -24,4 46,9

Total 1 561 65,0 444 91,1 -20,9 40,2

Fecho 2

Pedido de devolução de transferência pelo 
participante ordenante

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

Total 2 9 1,4 5 3,3 -44,4 138,1

Total Geral 570 66,3 449 94,4 -21,2 42,2

Fonte: SISP

Dos 347 “Pedidos de devolução” (fecho 1 e fecho 2) registados em 2021, no valor de 66,4 milhões de 
escudos, verifica-se que foram efetivamente devolvidas 225 transferências, no valor 37,2 milhões de 
escudos, e que 102 destes pedidos foram respondidos sem devolução dos fundos. Do total de pedidos 
de devolução efetuados no sistema, apenas 20 não obtiveram resposta. 

Em 2021, consta-se, uma vez mais a eficiência do mecanismo de devolução de transferências 
no sistema de compensação ao se verificar que do total de pedidos de devolução efetuados pelos 
participantes ordenantes, apenas 5,8% não obtiveram resposta. 
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Gráfico I. 24 - Peso das transferências apresentadas à compensação por escalão de valor

0%

50%

100%

14,3%

44,2%

14,0% 17,9%
4,4%

1,5% 0,9% 0,8%
0,5% 0,8% 0,5% 0,4%

Pe
so

 (%
)

Quantidade

0%

20%

40%

60%

0,3% 4,1% 4,3% 10,5%
4,4% 2,1%

1,6% 1,9% 1,8% 4,1% 5,8%

59,2%

Pe
so

 (%
)

Valor

Fonte: SISP

Analisando as transferências por escalões de valores, verifica-se a predominância, em termos 
quantitativos, das operações dos escalões com menores valores.

Do total de transferências apresentadas, 90,3% (1.227.279) corresponderam a valores compreendidos 
entre 5 e 100 mil escudos. Entretanto, em termos de valores, representam 19,8% do total transacionado 
pelo sistema. Em média, cada operação movimentou 29.106 escudos. 

A maior quantidade de transferências processadas por este sistema continua a verificar-se no escalão 
de 5 a 25 mil escudos, com 551.576 operações, no valor de 5.998,8 milhões de escudos. No que diz 
respeito ao peso total, esse escalão é responsável por 44,2% do total das operações compensadas. Em 
termos de valores, este escalão representa 4,1% do total. O valor médio, à semelhança do ano anterior, 
fixou-se em 10.876 escudos.

Em sentido oposto e à semelhança dos últimos anos, no escalão acima de 2,5 milhões de escudos, 
situaram-se os maiores valores processados, num total de 86.798,2 milhões de escudos (59,2%). Este 
escalão, entretanto, representou 0,4% da quantidade total de transferências processadas pelo sistema 
(5.595). Em média, cada operação processada neste escalão teve um valor de 15.513.530 escudos.

Gráfico I. 25 - Peso das transferências devolvidas à compensação por escalão de valor
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Analisando as devoluções de transferências, na perspetiva dos escalões de devolução, constata-se que 
os escalões de valores até 100 mil escudos continuam a concentrar a maior quantidade de devoluções. 
Com efeito, respondeu por 84,9% das devoluções (450 transferências), no valor de 9,7 milhões de 
escudos (peso: 11,2%).

As devoluções no escalão acima dos 2,5 milhões de escudos seguiram o mesmo sentido das 
transferências apresentadas à compensação, tendo sido responsável por seis (6) devoluções (peso: 
1,1%), no valor de 30,1 milhões de escudos, equivalentes ao maior peso registado (34,8%). 

Liquidação das operações da rede vinti4

A rede vinti4 é o sistema do SICIL encarregue do processamento da compensação de operações 
interbancárias efetuadas nos caixas automáticos (ATM), terminais de pagamentos automáticos (POS) 
e televinti4, que funciona a qualquer hora do dia, em todos os dias do ano.

No contexto da pandemia de Covid-19 e na vigência dos sucessivos Estados de Emergência decretados, 
vigoraram medidas restritivas que condicionaram a circulação das pessoas e o funcionamento normal 
das instituições e empresas. Não obstante a rede vinti4 ter funcionado sem limitações, este acabou 
por ser condicionado pelo contexto, que impactou a utilização das infraestruturas (ATM e POS) que 
servem de base à rede.

Em 2021, com o regresso gradual à normalidade, a rede vinti4 registou crescimentos, tanto quantidade 
como em valor, como se observa no quadro seguinte.

Quadro I. 24 - Liquidação de operações da rede vinti4

Quantidade: unidades
 Valor: milhões de escudos

rede vinti4
Quantidade Valor

2017 18 186 231 43 691,8

2018 23 998 476 49 197,9

2019 26 962 725 56 038,7

2020 25 514 673 39 153,0

2021 29 412 417 55 080,9

Fonte: SISP

Assim, a rede vinti4 processou e liquidou 29.412.417 transações, no valor de 55.080,9 milhões de 
escudos, equivalente a um aumento de 15,3% em quantidade e de 40,7% em valor, face aos registos 
do ano transato.
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Gráfico I. 26 - Evolução das operações liquidadas através da rede vinti4
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Fonte: SISP

A tendência de crescimento das operações processadas pelo sistema da rede vinti4, nos últimos 
cinco anos (2017-2021), só foi interrompida pelos decréscimos ocorridos em 2020, ano de início da 
pandemia e com fortes medidas que impunham restrições à mobilidade das pessoas. 

Cada operação na rede vinti4 movimentou, em média, 1.873 escudos, que constitui o menor valor no 
SICIL.  Este valor médio encontra-se 9,9% abaixo do registado em 2019 (2.078 escudos), no entanto, 
relativamente ao ano de 2020 (valor médio de 1.535 escudos) exibe um crescimento de 22,0%. 

O sistema das operações da rede vinti4 permanece como a infraestrutura de compensação com maiores 
quantidades processadas (95,1%), mas que, no entanto, apenas representa 20,7% do total de valores 
processados no SICIL, o que lhe confere o estatuto de retalho por excelência. 
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Caixa  3 - Regulamentação e Controlo

O Banco de Cabo Verde (BCV), durante o ano de 2021, cumprindo o seu papel de regular, fiscalizar 
e promover o bom funcionamento dos sistemas de compensação e pagamentos cabo-verdianos, 
publicou uma série de Avisos e fiscalizou algumas Instituições de Pagamentos.

Relativamente a atividade regulatória, o BCV, dando continuidade a regulamentação dos diplomas 
que constituem o ordenamento jurídico do Sistema de Pagamentos de cabo-verdiano, emitiu quatro 
Avisos13, sendo que três foram publicados no referido ano e um, embora teve a sua emissão concluída 
em 2021, acabou por ser publicado em janeiro de 2022. Durante o ano de 2021, o BCV trabalhou, 
ainda, outros projetos de regulamentação, designadamente, o Aviso sobre os cartões de pagamento, 
o Aviso sobre as contas de pagamento, todos de extrema importância para o Sistema de Pagamentos 
Cabo-verdiano.

Relativamente às atividades de avaliação e controlo do cumprimento das normas aplicáveis ao 
Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano, o BCV realizou inspeções a duas Instituições, na qualidade 
de prestadores de serviços de pagamentos.

Concretamente, foram inspecionados dois Bancos, com o objetivo de: 

a) Verificar e avaliar o cumprimento da legislação sobre a Restrição ao Uso de Cheques, a 
saber, Decreto - Legislativo n.º 12/2010, de 08 de novembro (que altera o Decreto-Legislativo 
n.º 12/95, de 26 de dezembro) e da regulamentação emitida pelo Banco de Cabo Verde, através 
da Instrução Técnica nº 163, de 2011.11.23, sobre o enquadramento e a organização do processo 
dentro da instituição, bem como os procedimentos operacionais subjacentes;

b) Aferir sobre os prazos de movimentação e disponibilização de fundos nas contas de depósito 
à ordem, nomeadamente, o cumprimento da legislação sobre a movimentação de fundos entre 
contas à ordem em moeda nacional, Decreto-Lei nº 41/2009, de 02 de novembro, conjugado 
com o Decreto-Legislativo nº 8/2018, de 28 de novembro; 

c) Averiguar o acolhimento da nova regulamentação sobre a gestão, processamento de operações 
e anomalias em rede partilhada de pagamentos com cartões ou dispositivos semelhantes, a saber, 
o Aviso nº 1/2021, de 17 de junho; 

d) Averiguar o acolhimento da nova regulamentação sobre os requisitos de segurança de 
operações realizadas pela internet e através de dispositivos móveis, respetivamente, os Avisos 
nº 2 e 3/2021, ambos de 17 de junho;

e) Identificar eventuais constrangimentos nos processos avaliados e produzir recomendações 
que vão no sentido de contribuir para a melhoria de circuitos, regras e procedimentos, refletindo-
se, posteriormente, no cumprimento das normas por parte da instituição.

Durante o ano 2021, o BCV também emitiu pareceres e informações relacionados com instrumentos 
de pagamentos, prestação de serviços de pagamentos e de emissão de moeda eletrónica e, ainda, 
sobre a responsabilidade dos prestadores de serviços. 

13 Vide o Anexo “Regulamentação sobre Sistema de Pagamentos, 2021”.
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INFOGRÁFICO 4 - MEIOS E INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO EM 2021 
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 CAPÍTULO II – MEIOS E INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO

2.1. Evolução

A tecnologia tem permitido, desde sempre, a evolução dos meios e instrumentos de pagamento, ao 
longo dos tempos. Desde a cunhagem de moedas com o domínio da prática de manipulação de metais, 
até o mundo contemporâneo com meios e instrumentos cada vez mais flexíveis, o ato de se efetuar 
um pagamento tem sido sempre impulsionado pela vontade do Homem em torna-lo mais prático, 
conveniente e rápido, para o ordenante e o beneficiário.

A evolução dos meios e instrumentos de pagamento acompanha a própria evolução da humanidade 
e das sociedades. Às organizações e prestadores de serviços de pagamento interessa sobretudo 
corresponder à expetativa do consumidor e proporcionar uma boa experiência de pagamento ao 
consumidor. 

As diversas formas de pagamento disponíveis hoje em dia, nas quais a comodidade e agilidade são 
apenas alguns atributos, até tornam difícil à imaginação identificar como eram realizadas as transações 
em outras épocas que não a nossa atualidade.

Quadro II. 1 - Meios e instrumentos de pagamento

Quantidade: unidades | Valor: milhões de escudos

2020 2021 Variação %
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Notas e moedas em circulação  11 616,0    12 506,6   - 7,7

Cheques  868 385    158 067,2    866 194    162 973,9   -0,3 3,1

     Compensação  257 971    65 733,5    266 152    63 647,3   3,2 -3,2

     Balcão  610 414    92 333,7    600 042    99 326,6   -1,7 7,6

Transferências  3 163 128    272 786,3    4 421 864    362 217,9   39,8 32,8

Interbancárias  892 480    129 614,1    1 248 060    146 722,8   39,8 13,2

     Intrabancárias  2 270 648    143 172,2    3 173 804    215 495,1   39,8 50,5

Cartões  25 541 865    91 275,0    37 356 780    107 991,0   46,3 18,3

Cartão Vinti4  25 015 907    85 494,5    36 628 962    101 049,1   46,4 18,2

Cartões Internacionais  525 958    5 780,4    727 818    6 941,9   38,4 20,1

Total¹  29 573 378    522 128,5    42 644 838    633 182,8   44,2 21,3

Peso %

Cheques 2,9 30,3 2,0 25,7 -0,9 -4,5

Transferências 10,7 52,2 10,4 57,2 -0,3 5,0

Cartões 86,4 17,5 87,6 17,1 1,2 -0,4

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.
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A análise aos dados do Quadro II.1 confirma que os agentes económicos continuam a aderir em massa 
à utilização dos instrumentos de pagamento eletrónicos (cartões de pagamento e transferências), em 
detrimento dos em suporte papel, designadamente, o cheque. 

Gráfico II. 1- Evolução do peso da utilização dos instrumentos de pagamento
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Fonte: BCV, Instituições de Crédito e SISP

Nos últimos 10 anos, é evidente a tendência crescente da preferência de utilização dos cartões, 
relativamente às transferências e aos cheques, onde os cheques se mantêm como o instrumento de 
pagamento menos utilizado em Cabo Verde (Gráficos II.1 e II.2).

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

Em 2021, 87,6% das operações de pagamento realizadas no país foram com o recurso aos cartões de 
pagamento.
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Caixa  4 - Pagamentos Digitais em Cabo Verde - efeitos da Pandemia de COVID-19

 https://www.comparaja.pt/

A era digital, que já é uma realidade no dia a dia das pessoas, ganhou especial destaque em matéria 
de pagamentos após o início da pandemia de Covid-19, onde as pessoas viram-se obrigadas a manter 
o distanciamento social e/ou permanecer em suas casas ao mesmo tempo que necessitavam de 
comprar bens de primeira necessidade e pagar suas contas.

O contexto de pandemia, vivido nos últimos dois anos, trouxe novos desafios para a indústria de 
pagamentos, alguns dos quais provavelmente persistirão na nova década. Um estudo efetuado pela 
Accenture* prevê que quase 2,7 biliões de transações, no valor de 48 biliões de dólares dos EUA, 
mudem de numerário para cartões e pagamentos digitais na próxima década.  Diante desses desafios, 
a indústria de pagamentos, a nível global, agiu de forma rápida e flexível para responder a uma nova 
realidade económica e social. 

Cabo Verde não é exceção. De um modo geral, o ambiente dos pagamentos nacional já vinha sofrendo 
uma mudança progressiva, tanto do lado dos prestadores de serviços de pagamento (PSP) como 
do lado do consumidor cabo-verdiano, demonstrando preferência pela utilização de instrumentos 
eletrónicos para realizar operações de pagamentos, em detrimento dos em suporte papel. 

Em 2020 e 2021, os pagamentos digitais conheceram um estímulo maior, fruto da reação dos 
prestadores de serviços de pagamento às restrições e normas de distanciamento social ditadas pela 
pandemia.

A nível do mobile banking**, algumas instituições financeiras do país disponibilizaram soluções 
de pagamento (Makeba e EcobankPay) acessíveis através de dispositivos móveis, idealizando um 
alcance da maioria da população. Durante o ano 2021, 3.434 estabelecimentos comerciais aderiram 
e disponibilizaram aos seus clientes o serviço de pagamentos através das plataformas Makeba e 
EcobankPay e foram realizadas, com efeito, 14.837 operações de pagamento, no valor de 400,5 
milhões de escudos.

Mais, constata-se que os PSP em Cabo Verde têm procurado tirar proveito da inovação tecnológica e 
investido na disponibilização de instrumentos de pagamento alternativos, como é o caso da utilização 
da tecnologia contactless*** nos cartões de pagamento e nos Terminais de Pagamento Automático 
(TPA).

“Os líderes em pagamentos de 
amanhã compreendem que as 
condições únicas da pandemia podem 
cimentar o caminho para a adoção 
acelerada de propostas inovadoras 
em pagamentos.” – in Accenture – 
Flashpoints in digital payments 2021.

https://www.comparaja.pt/
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Em 2021, foram emitidos 82.475 cartões com tecnologia contactless e no final do ano eram 
contabilizados 6.556 POS aceitantes de cartões com esta tecnologia ativos na rede vinti4. Estes 
valores representaram 61,8% do total de cartões ativos e 68,5% do total de POS ativos na rede, 
respetivamente

Infográfico 5 - Evolução dos pagamentos e canais digitais em Cabo Verde
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Por não representar uma novidade para os cabo-verdianos, o serviço de Internet Banking, presente 
no país desde 2003, vem apresentando um nível de aceitação crescente. O contexto da pandemia 
contribuiu para essa aceitação, na medida que veio ditar uma mudança de comportamento e permitir 
o reconhecimento do quão seguro, cómodo e conveniente as soluções de pagamentos digitais, tal 
como a internet banking, podem ser.
Em 2021, houve 22.210 novas adesões ao serviço de internet banking e foram processadas um total 
de 3.040.013 operações, o que representou uma evolução positiva de 33,6% face ao ano 2020 e de 
86,3% face a 2019 (ano anterior à pandemia). O número de entidades (setores diversos de atividade), 
registadas na rede partilhada para aceitar pagamentos de serviços através do internet banking, foi de 
153 em 2021, o que representa uma evolução de 88,9% face a 2020.

Embora a evolução crescente do comércio eletrónico em Cabo Verde seja notável nos últimos anos, 
devido às restrições impostas pela pandemia, as compras online passaram a ser uma alternativa para 
aquisição de bens e serviços. Produtos, como bens de consumo, vestuário, calçados, eletrodomésticos 
e serviços, passaram a ser adquiridos através da internet. Consumidores, que nunca tinham tido a 
experiência com compras e pagamentos digitais, começaram a experimentar essa opção de comércio 
e suas benesses. 

Com efeito, o número de entidades registadas na rede partilhada que aceitam pagamentos online 
cresceu 109,1% face a 2020, perfazendo um total de 184 entidades (diversos setores de atividade). 
Em termos globais, foram realizadas 341.546 compras online no valor de 1.453,2 milhões de escudos 
no ano 2021, em que 24,1% representam compras em sites nacionais e 75,9% em sites no exterior 
do país. 

A disrupção nas alternativas de pagamentos ocorre em ritmos diferentes de mercado para mercado 
e conforme os instrumentos utilizados. Em Cabo Verde, os dados demonstram que a nível dos 
pagamentos digitais, não obstante ainda existir um grande potencial de crescimento e um longo 
caminho a percorrer para a acessibilidade generalizada das soluções de pagamentos digitais, o 
panorama nacional está em linha com o verificado a nível internacional e a pandemia da COVID-19 
contribuiu, de certa forma, num reforço das tendências em curso para a aceitação dos pagamentos 
digitais. Os consumidores cabo-verdianos e os prestadores de serviços de pagamento estão cada vez 
mais atraídos por experiências de pagamento que ofereçam maior controlo, conveniência, segurança 
e redução de custos.

Fontes e referência de informação:

*https://www.accenture.com/pt-pt/insights/banking/payments-digital-disruption-opportunity– 
Estudo da Accenture, 2021-  Flashpoints in digital payments.
**Mobile Banking - uso de um aplicativo em um dispositivo móvel para executar serviços bancários 
-  https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021177-print-pdf.ashx
*** Contactless – tecnologia que permite efetuar transações apenas por aproximação ao terminal de 
pagamento automático.
https://www.gsma.com/sotir/ - State of the Industry Report on Mobile Money 2021
https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/908/1/2021_CDS_178.pdf - Caderno 
Setorial - Comércio Eletrónico X Pandemia de Coronavírus – Julho 2021
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2.1.1. Numerário

Embora o contexto seja de evolução no uso de instrumentos de pagamento eletrónicos, o numerário 
continua a evidenciar-se como o meio de pagamento mais utilizado pelos cabo-verdianos nas transações 
do dia-a-dia, dada as suas características de utilização prática, confidencialidade e liquidez imediata.

O cabo-verdiano utiliza mais as notas e moedas nas relações comerciais, porém, da análise dos rácios, 
que relacionam a circulação e os agregados monetários M114(peso da circulação monetária) e M2 
(preferência pela moeda do Banco Central), confirmam a predisposição dos últimos anos relativamente 
à utilização dos instrumentos de pagamento alternativos.

Quadro II. 2 - Circulação monetária – indicadores

Valor: milhões de escudos.

2017 2018 2019 2020 2021
 Notas e moedas em circulação (C )  9 899,1    9 801,8    8 595,9    11 616,0    12 506,6   

 Depósitos à ordem (DO)  65 587,5    69 038,9    78 057,7    82 876,0    85 411,7   

        M1(C+DO)  75 486,6    78 840,7    86 653,6    94 492,0    97 918,3   

Depósitos a prazo¹ (DP)  99 859,0    99 384,6    106 595,8    108 359,4    113 895,2   

      M2 (M1+DP)  175 345,6    178 225,3    193 249,4    202 851,4    211 813,5   

PIB²  171 612,0    182 990,9    195 202,3    175 807,0    178 625,0   

Rácios

Velocidade de circulação (V)
V13(PIB/C) 17,336 18,669 22,709 15,135 14,282 

Rácio Circulação/PIB
     C/PIB 0,058 0,054 0,044 0,066 0,070 
Peso da circulação monetária
      C/M1 0,131 0,124 0,099 0,123 0,128 
Preferência pela moeda do Banco Central
      C/M2 0,056 0,055 0,044 0,057 0,059 
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.
3 A velocidade de circulação corresponde à taxa a que a a quantidade de moeda circula relativamente ao produto total da economia.

Em comparação com o ano anterior (Quadro II.2), constata-se que o agregado monetário M1 registou 
um crescimento de 7,7% (2020: 9,0%). Contribuíram para esta evolução, o aumento de 3,1% (2020: 
6,2%) nos Depósitos à Ordem e, sobretudo, a taxa de variação anual positiva de 7,7% nas notas e 
moedas em circulação, que, no mesmo período, tinha registado um acréscimo de 26,0%. 

O coeficiente do peso da circulação da moeda (C/M1) situou-se em 0,128 pontos base (2020: 0,123 
pontos base), tendo o coeficiente da preferência pela moeda do Banco Central (C/M2), ponderada 
pela grandeza entre as notas e moedas em poder do público e a massa monetária, aumentado de 0,057 
pontos base em 2020, para 0,059 pontos base em 2021.

14 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 31 de dezembro de 2021, as notas e moedas em circulação atingiram o montante de 12.506,6 
milhões de escudos, o que equivale a um acréscimo de 7,7%, face ao ano de 2020. Do total das 
notas e moedas em circulação, as notas contribuíram com um peso de 94,3% (2020: 94,1%). Nesse 
universo, 85,0% (2020: 85,3%) equivalem às notas de mil e dois mil escudos, as únicas denominações 
disponibilizadas nos ATM da rede vinti4.

Gráfico II. 4 - Notas em circulação por denominação
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2.1.2. Cheque

Em 2021, registou-se um decréscimo (Quadro II.1) na utilização do cheque, enquanto instrumento 
de pagamento processado pelo sistema bancário, tendo-se registado menos 2.191 cheques (0,3%), 
quando comparado com a quantidade de cheques processados no ano anterior. Verifica-se que, apesar 
da quantidade de cheques apresentados via compensação ter registado um aumento (3,2%), os cheques 
descontados diretamente nos balcões dos bancos diminuíram (1,7%).  

A quebra na quantidade de cheques utilizados resultou numa média mensal de 72.183 cheques 
processados, tendo sido processados, em média, menos 183 cheques por mês, quando comparado 
com 2020 (média mensal de 72.365 cheques). Por outro lado, a média diária15 de cheques processados 
evoluiu positivamente, tendo-se fixado em 3.465 cheques (2020: 3.474 cheques), no valor de 651,9 
milhões de escudos (2020: 632,3 milhões de escudos) .

Em termos de valores transacionados, os cheques movimentaram 162.973,9 milhões de escudos, 
resultando em um aumento de 3,1%, face aos valores transacionados em 2020 (158.067,2 milhões de 
escudos).

O valor médio situou-se em 188.149 escudos por cheque (2020: 182.024), decorrente do processamento 
de 866.194 transações com cheques, no valor de 162.973,9 milhões de escudos. Em comparação com 
o ano de 2020, o valor médio dos cheques pagos via compensação sofreu uma diminuição de 6,1 % 
(239.139 escudos), enquanto os cheques pagos através dos balcões obtiveram um acréscimo de 9,4% 
(165.533 escudos). 

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

15 Foram considerados 250 dias úteis em 2021. 
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No decurso dos últimos anos, confirma-se a tendência decrescente na utilização do cheque (Gráfico 
II.5) e sua progressiva substituição por instrumentos de pagamento eletrónicos. Porém, esta tendência 
é mais evidente na análise da quantidade de operações com cheques, ao passo que os montantes 
transacionados têm demonstrado uma certa estabilidade ao longo dos anos.

O cheque permanece ainda com uma representatividade significativa em termos de valor, registando 
25,6% (161.945,5 milhões de escudos) do total transacionado em 2021, no conjunto dos três 
instrumentos de pagamento em análise (Quadro II.1).

Gráfico II. 6 - Cheques da compensação e dos balcões das IC (em valor)

Fonte: BCV e Instituições de Crédito

À semelhança dos anos anteriores (Gráfico II.6), confirma-se a predominância dos cheques pagos ao 
balcão das instituições de crédito (60,9%), em relação aos pagamentos realizados via compensação 
(39,1%), o que se reflete no nível de interbancaridade do cheque que continua muito baixo.

Na análise da utilização de cheques por escalão de valores, verifica-se que a maior quantidade de 
cheques processados continua no intervalo até 50 mil escudos, que concentrou 62,4% do total (2020: 
62,8%), que representa, entretanto, apenas 7,2% (2020:7,0%) do total de valores processados (Gráfico 
II.7). 

O escalão de cheques de 50 mil a 500 mil escudos apresenta um maior equilíbrio entre a quantidade 
(31,5%) e o valor (27,1%) processados. Apesar de idêntico contributo residual registado em 2020, em 
quantidade (0,1%), o escalão de 10 a 500 milhões de escudos representa em valor 13,6% (21.980,0 
milhões de escudos) do peso total dos cheques pagos. Não há cheques processados acima dos 500 
milhões de escudos.

No escalão de 500 mil a 10 milhões de escudos, que corresponde a 6,0% da quantidade total dos 
cheques, registou-se a maior concentração de valores (52,1%).   
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Gráfico II. 7 - Peso dos cheques pagos por escalão de valores

Fonte: BCV e Instituições de Crédito

As devoluções efetuadas no sistema bancário, em termos de quantidade e de valor, traduzem um 
decréscimo de 7,6% e 25,5%, em 2021 (Quadro II.3).

Quadro II. 3 - Cheques devolvidos

Quantidade: unidade; Valor: milhões de escudos.

2020 2021
Quantidade Valor Quantidade Valor

Compensação  3 012    1 403,1    2 697    1 028,4   

Balcão  1 188    556,3    1 183    431,3   

             Total  4 200    1 959,4    3 880    1 459,7   

Média Mensal  350    163,3    323    121,6   

Fonte: Banco de Cabo Verde e Instituições de Crédito.

Foram devolvidos, em média, menos 27 cheques, por mês, correspondentes a menos 41,6 milhões 
de escudos, relativamente ao ano de 2020, tendo cada cheque devolvido um valor médio de 466.528 
escudos.  
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Gráfico II. 8 - Peso dos cheques devolvidos por motivo de devolução

Fonte: BCV

Desagregando os cheques devolvidos, por motivo de devolução, registou-se que a “Falta ou 
insuficiência de provisão” continua sendo a maior causa das devoluções, com 966 cheques devolvidos, 
não obstante a taxa de variação anual negativa verificada de 22,9%, quando comparado com 2020 
(1.253 cheques). Consequentemente, a representatividade dos cheques devolvidos por falta ou 
insuficiência de provisão no total das devoluções, passa de 29,8%, em 2020, para 35,8%, em 2021.

Paralelamente, o recurso a “Outros motivos” de devolução (falta de requisito principal, saque irregular, 
irregularidade na assinatura, importância incorretamente indicada, entre outros), que perfazem um 
total de 1.731 cheques devolvidos (2020: 2.947), regista uma diminuição (6,0%).

Quadro II. 4 - Total de cheques apresentados e devolvidos

Quantidade: unidade; Valor: milhões de escudos.

2020 2021
Quantidade Valor Quantidade Valor

Total de Cheques  868 385    158 067,2    866 194    162 973,9   

Total de devoluções  4 200    1 959,4    3 880    1 459,7   

Cheques devolvidos/cheque apresentados (%) 0,5 1,2 0,4 0,9

Fonte: Banco de Cabo Verde e Instituições de Crédito

Do total de 863.497 cheques processados pelo sistema bancário, no valor de 161.945,5 milhões de 
escudos, 3.880 equivalem a devoluções (1.459,7 milhões de escudos), ou seja, 0,4% e de 0,9%, 
em quantidade e valor, respetivamente. Isto demonstra a preservação da credibilidade no uso deste 
instrumento de pagamento.
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INFOGRÁFICO 6 - CENTRAL DE INCIDENTES DE CHEQUES
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2.1.3. Transferências

As transferências bancárias foram utilizadas em 4.421.864 transações de pagamento, num total de 
362.217,9 milhões de escudos movimentados, o que representa um acréscimo de 39,8%, em quantidade 
e de 32,8%, em valor, comparativamente a 2020. Neste universo, as transferências obtiveram um 
peso de 10,4% em quantidade e 57,3% em valor, face ao montante global dos três instrumentos 
de pagamento processados pelo sistema bancário – cheques, transferências e cartões de pagamento 
(Quadro II.1). 

À semelhança dos anos anteriores, a transferência reafirma-se como o segundo instrumento mais 
utilizado nas transações de pagamento, depois dos cartões. 

Na análise ao Gráfico II.9, constata-se, uma vez mais, a prevalência das transferências intrabancárias 
no total das processadas, que se traduz num peso de 71,8%, em quantidade (2020: 71,8%) e de 59,5%, 
em valor (2020: 52,5%). Estas transferências registaram um crescimento de 39,8% e 50,5%, em 
quantidade e valor, respetivamente.

Em quantidade, o peso das transferências interbancárias, no total das processadas, 28,2%, manteve-se 
similar ao ano anterior (2020: 28,2%). Já em valor, com um peso de 40,5%, verifica-se um decréscimo 
face ao ano anterior (2020: 47,5%). 

Comparativamente ao ano anterior, também, as transferências interbancárias continuaram a evoluir 
positivamente, em quantidade (39,8%) e valor (13,2%).

Gráfico II. 9 - Transferências
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 Fonte: BCV e Instituições de Crédito

No que respeita à média diária, as transferências interbancárias aumentaram, tanto em quantidade 
como em valor, tendo passado de 3.556 transferências por dia, no valor de 516,4 milhões de escudos, 
em 2020, para 4.992 transferências por dia, no valor de 586,9 milhões de escudos, em 2021. Por 
conseguinte, o valor médio por transferência processada caiu de 145 mil escudos (2020), para 117 
mil escudos (2021).



72 
Banco de Cabo Verde | Avenida OUA, nº 02 | Cód. P.  nº 7954 – 094 | Cx. P. nº 101 | Praia - Cabo Verde | Tel.: +238 2607000

Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano / 2021

Quanto às interbancárias, por dia, foram processadas em média, 12.695 transferências, no valor de 
862 milhões de escudos, ou seja, mais 3.649 transferências, no valor de mais 292 milhões de escudos, 
quando comparado com o ano transato. O valor médio por transferência processada registou um 
acréscimo quando comparado com o ano anterior, passando de 63 mil escudos, em 2020, para 67 mil 
escudos, em 2021. 

Os avanços tecnológicos e o crescente investimento nas infraestruturas de pagamento vêm permitindo 
a disponibilização de serviços de pagamento em outros canais, para além do recurso ao tradicional 
balcão das instituições de crédito (Gráfico II.10). Nas transferências, esta tendência é particularmente 
visível nos dados do internet banking, canal cujo acesso foi bastante procurado no contexto de 
pandemia Covid-19, e representou 55,0% da quantidade de transferências realizadas no ano 2021.
 

Gráfico II. 10 - Transferências por canal
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Fonte: Instituições de crédito

No internet banking foram efetuadas 1.748.417 transferências (interbancárias e intrabancárias), 
representando 55,0% do total de transferências realizadas em 2021. Já em termos de valor, obteve um 
peso menos expressivo de 21,7% (46.790,1 milhões de escudos).

Nos balcões das instituições de crédito foram realizadas 1.271.081 transferências (40%), revelando 
ser o segundo canal mais utilizado para efetuar transferências. Entretanto, foi através deste canal que 
foram movimentados mais valores, com 164.325 milhões de escudos (76,2%). 

A rede vinti4, apresentou um peso de 5,1%, em quantidade e de 2,1%, em valor, que se traduzem em 
160.934 transferências, no valor de 4.422,9 milhões de escudos. 
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Gráfico II. 11 - Peso dos débitos diretos por escalão de valores

Fonte: Instituições de crédito

A cobrança por débito em conta é um serviço disponibilizado pelas instituições de crédito em Cabo 
Verde, a nível intrabancário, onde, através de instruções dos credores, as instituições de crédito 
executam a cobrança com base em autorizações de débito previamente concedidas pelos devedores. 

Foram processadas no ano 2021, um total de 197.754 operações de débito direto, no valor de 4.634,8 
milhões de escudos, o que em comparação ao ano de 2020, representa um crescimento de 231,4% 
em quantidade (mais 138.078 pagamentos do que em 2020). Não obstante o aumento registado na 
quantidade processada, em termos de valor, houve uma diminuição de 40,6% (menos 3.161,4 milhões 
de escudos do que me 2020).

A grande maioria dos pagamentos efetuados através de débitos diretos (90,4% das 197.754 operações) 
situou-se no escalão que vai até os 50 mil escudos.

Quando comparados com os dados de 2020, o intervalo de 50 a 500 mil escudos evidencia um 
crescimento de 9,6% em quantidade (2020: 3,9%) e em valor de 41,1% (2020: 3,8%), dos pagamentos 
processados. 

No escalão de 500 mil a 10 milhões de escudos, com uma contribuição de 23,3% do montante total 
de débitos diretos processados pelo sistema bancário (1.080,1 milhões de escudos).  

Nos escalões mais alto (débitos diretos compreendidos entre 10 a 500 milhões e acima dos 500 
milhões) não foram efetuados nenhuns processamentos, em 2021.

2.1.4. Cartões de pagamento

Em 2021, as operações com cartões de pagamento foram marcadas pela retoma da tendência de 
crescimento, interrompida em 2020, na sequência do impacto generalizado da pandemia de Covid -19 
na utilização dos instrumentos de pagamento.

Foram realizadas, durante o ano, um total 37.356.780 operações com cartões de pagamento, dos quais 
29.412.445 representam operações com movimentação de fundos e 7.944.335 representam operações 
sem movimentação de fundos. 
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Estes dados correspondem a um crescimento, face ao ano 2020, de 14,0% em quantidade e 18,3% em 
valor. Os registos do ano revelam, ainda, que houve um crescimento de 10,0% em quantidade e 4,2% 
em valor, quando comparado com os movimentos globais dos cartões no ano 2019, que foi o último 
ano anterior à pandemia de Covid-19.

Gráfico II. 12 - Evolução anual de cartões produzidos e em circulação

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2017 2018 2019 2020 2021

Q
ua

nt
id

ad
e

Cartões produzidos no ano Cartões em circulação

Fonte: SISP

No final de 2021, encontravam-se registados na rede vinti4 um total de 266.216 cartões de pagamento 
ativos, o que representa um decréscimo de 0,1%, face ao ano de 2020.
Por outro lado, registou-se um crescimento de 5,9%, face a 2020, em relação aos cartões de pagamento 
emitidos pelas instituições de crédito, durante o ano 2021, que perfizeram 133.539 cartões, dos quais 
96.944 (72,6%) correspondem às novas emissões e 36.595 (27,4%) às renovações.  
Dos cartões emitidos no ano, 94,0% (125.539) representam cartões de débito, 5,5% (7.323) cartões 
pré-pagos e 0,5% (677) cartões de crédito.

Gráfico II. 13 - Produção de cartões de pagamento
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Do total de cartões produzidos, 61,8% (82.475) representam cartões de pagamento com a tecnologia 
de leitura por aproximação (contactless), que permitem realizar operações de pagamento através 
da aproximação do cartão de um terminal de pagamento automático (TPA) preparado para receber 
pagamentos contactless.  

Em 2021, foram processadas com cartões de pagamento nacionais e internacionais (Quadro II.5), 
um total de 29.412.445 transações, no valor de 107.991,0 milhões de escudos, nos diversos canais 
disponíveis na rede. Retomando a tendência de crescimento dos últimos anos, anteriores ao início da 
pandemia, estes dados representam uma variação anual positiva de 15,2% em quantidade e 18,3% 
em valor. 

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

Quantidade: unidades | Valor: milhões de escudos

2020 2021 Variação %

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

Cartões nacionais  25 015 907    85 494,5    28 707 261    101 049,1   14,8 18,2

ATM  7 075 587    39 780,1    7 791 390    45 382,8   10,1 14,1

Levantamento  6 546 944    34 866,9    7 226 246    38 371,1   10,4 10,1

Transferências  151 981    4 291,2    196 874    6 266,5   29,5 46,0

Pagamento de serviços  38 357    384,9    47 118    489,0   22,8 27,1

Carregamento móvel  338 305    237,1    318 300    215,1   -5,9 -9,3

Depósitos  -      -      2 852    41,0   

 POS  17 881 382    45 627,3    20 858 670    55 542,8   16,7 21,7

Pagamentos  17 576 477    44 586,9    20 505 439    54 042,7   16,7 21,2

Carregamento móvel  211 365    91,1    153 077    71,4   -27,6 -21,5

Pagamento de serviços  93 540    949,3    200 154    1 428,7   114,0 50,5

Televinti4  58 938    87,1    57 201    123,4   -2,9 41,7

Transferências  2 720    54,1    5 267    97,7   93,6 80,5

Pagamento de serviços  401    5,3    660    2,5   64,6 -52,8

Carregamento móvel  55 817    27,6    51 274    23,2   -8,1 -16,1

Cartões internacionais  525 958    5 780,4    705 184    6 941,9   34,1 20,1

Levantamento nos ATM  249 713    3 319,0    294 638    3 920,6   18,0 18,1

 Pagamentos nos POS  276 245    2 461,4    410 546    3 021,4   48,6 22,7

Total  25 541 865    91 275,0    29 412 445    107 991,0   15,2 18,3

Fonte: SISP

Em média, a cada 5 transações efetuadas com cartões nacionais e internacionais, 1 não implicou a 
movimentação de fundos entre os agentes económicos (tais como, consultas de saldos, movimentos e 
número de identificação bancária – NIB; pedidos de cheques e associação e desassociação ao serviço 
televinti4). 
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Em 2021, foram realizadas, diariamente, 80.582 operações, no total de 296 milhões de escudos (mais 
10.604 operações do que em 2020 e mais 6.539 operações do que em 2019), o que demonstra os 
efeitos do regresso gradual à normalidade das atividades económicas, na utilização do cartão.

Em 2021, os cartões de residentes no país contribuíram em 97,6% da quantidade e 93,6% do valor, do 
total das transações com movimentação de fundos que tiveram lugar na rede vinti4, ao passo que os 
cartões internacionais representaram 2,4% e 6,4%, respetivamente, da quantidade e do valor dessas 
transações. 

Em comparação com o ano 2019, o último ano anterior à pandemia, os cartões de residentes no país 
representaram 95,5% da quantidade e 87,2% do valor, do total das transações com movimentação 
de fundos, ao passo que os cartões internacionais representaram 4,5% e 12,8%, respetivamente, das 
quantidades e do valor dessas transações.

O número médio de operações realizadas por cada cartão de pagamento nacional ativo na rede foi de 
55 operações nos ATM e 82 operações nos POS, o que, comparado ao ano transato, representa um 
aumento de 9,4% nas transações ATM (2020:50) e 16,1% nas transações POS (2020: 71).

Gráfico II. 14 - Evolução do valor médio realizado na rede vinti4
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Fonte: SISP

No que se refere ao valor médio transacionado por operação na rede, verificou-se um crescimento de 
3.574 escudos em 2020, para 3.672 escudos em 2021 (Gráfico II.14).  

Quanto às transações por tipo de cartão, os cartões nacionais realizaram 28.707.261 transações 
na rede vinti4, no valor de 101.049,1 milhões de escudos, o que representa, face ao ano 2020, um 
crescimento de 14,8% em quantidade e 18,2% em valor, e face ao ano 2019, um crescimento de 
11,2% em quantidade e 11,7% em valor.

Os cartões internacionais efetuaram 705.184 operações, no montante de 6.941,9 milhões de escudos, 
o que, face ao ano 2020, representa um crescimento de 34,1% em quantidade e 20,1% em valor. 
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Estes dados reforçam a ideia de uma retoma progressiva na atividade dos agentes económicos 
do setor do turismo16 e, consequentemente, numa variação positiva das operações realizadas com 
cartões internacionais, ou seja, por não residentes no país. No entanto, comparativamente ao ano 
2019, anterior à pandemia, as operações com cartão internacional ainda registam taxas de variação 
negativas de 42,0% em quantidade e 47,5% em valor. 

Desagregando as operações com cartões internacionais por tipo de operação (Quadro II.5), em termos 
globais, foram realizadas, 294.638 operações de levantamento nos ATM, no valor de 3.920,6 milhões 
de escudos, e 410.546 operações de pagamento nos POS, no valor de 3.021,4 milhões de escudos. Em 
média, os turistas levantaram mais 601,6 milhões de escudos por dia e efetuaram mais 559,9 milhões 
de escudos em pagamentos por dia. 

Gráfico II. 15 - Evolução dos levantamentos de numerário nos ATM e pagamentos nos POS

Fonte: SISP

Conservando a tendência dos últimos anos, os pagamentos nos POS mantiveram-se como a operação, 
com cartão, mais efetuada na rede vinti4, com um peso de 71,1% em quantidade e 52,8% em valor. Face 
ao ano 2020, houve um crescimento de 17,2% em quantidade e de 21,3% em valor. Ainda, verifica-se 
que, em 2021, os pagamentos nos POS ultrapassaram os registos de 2019, com um crescimento de 
13,3% em quantidade e 6,7% em valor (mais 2.462.546 pagamentos no valor de 3.574,7 milhões de 
escudos do que em 2019). 

Em termos globais, através dos POS, foram realizadas 20.915.985 compras, no valor de 57.064,1 
milhões de escudos. Em média, foram realizadas diariamente 57.304 compras nos POS, no valor de 
156,3 milhões de escudos.

Os levantamentos de numerário destacam-se, uma vez mais, como a segunda operação mais realizada 
na rede vinti4, com um peso de 25,6% e 39,2%, respetivamente, das quantidades processadas e dos 
valores movimentados.

Em média, diariamente, os ATM contribuíram para a circulação de numerário, com 20.605 operações 
de levantamento, no valor de 115,9 milhões de escudos. 

16 O total de hóspedes que estiveram no país em 2021 (169.068) representa um decréscimo de 18,4% face ao ano 2020, influenciado pela quebra 
registada de 93,5% na quantidade de hóspedes, no primeiro trimestre do ano (de 189.110 hóspedes em 2020 para 12.537 em 2021). A retoma gradual 
da atividade turística, ainda que abaixo do verificado nos anos anteriores à pandemia, nota-se nos últimos trimestres do ano 2021, cuja quantidade de 
hóspedes cresceu 961,2% face ao ano anterior (de 12.735 hóspedes em 2020 para 135.149 em 2021) - Estatísticas do Turismo / Movimentação de 
Hóspedes 2021 - INECV.
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As operações de carregamento móvel na rede vinti4 (Gráfico II.14) mantêm-se, à semelhança dos anos 
anteriores, como a funcionalidade com menor peso em valor (0,3%), e tendo registado decréscimos de 
13,7% em quantidade e 12,9% em valor face ao ano anterior. Com efeito, em 2021, os utilizadores de 
cartão realizaram 522.651 operações de carregamento móvel, no valor de 309,8 milhões de escudos. 

Desagregando os carregamentos móveis efetuados por canal, constata-se que o ATM se manteve 
como o canal de preferência para esta funcionalidade, com 60,9% em quantidade e 69,4% em valor, 
do total de carregamentos efetuados na rede vinti4. Registou-se um total de 318.300 carregamentos 
móveis nos ATM, no valor de 215,1 milhões de escudos, evidenciando, decréscimos de 5,9% em 
quantidade e 9,3% em valor, face ao ano anterior. 

Quanto aos demais canais (POS e Televinti4), foram realizados 204.351 carregamentos móveis, 
(39,1%), no valor de 94,6 milhões de escudos (30,6%), destacando-se um decréscimo dos carregamentos 
móveis través dos POS de 27,6% em quantidade e 21,5% em valor, face ao ano transato.

 A média diária de carregamentos móveis teve um decréscimo de 13,7% em quantidade e 15,1% 
em valor, face a 2020, estabelecendo-se em 1.432 operações no valor de 0,8 milhões de escudos, 
o que se justifica pelo levantamento gradual das medidas restritivas para mitigação da pandemia, 
implementadas a nível do convívio social. Por outro lado, o valor médio dos carregamentos móveis 
realizados, passou de 588 escudos em 2020 para 593 escudos em 2021.

Gráfico II. 16 - Utilização de cartões em operações com movimentação de fundos (valor)

Fonte: SISP

Por sua vez, no que se refere à funcionalidade de transferências, não obstante o seu peso diminuto 
no total movimentado com cartão (0,7%), destaca-se ao manter o crescimento expressivo verificado 
no ano 2020 em relação a 2019 (quantidade: 49,6%; valor: 37,7%), impulsionado pelo contexto 
da pandemia pelo forte incentivo para os consumidores utilizarem instrumentos de pagamentos 
eletrónicos nas suas transações. Com efeito, em 2021, foram realizadas com cartão de pagamento, 
202.141 transferências, no valor de 6.364,2 milhões de escudos, o que representa um crescimento de 
30,7% em quantidade e 46,5% em valor, relativamente ao ano 2020. 
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O valor médio por transferência situou-se nos 31.484 escudos, sendo a funcionalidade da rede vinti4 
que regista o maior valor médio por operação.

Os pagamentos de serviços com cartão registaram um crescimento de 87,4% em quantidade e 43,3% 
em valor, relativamente a 2020. Foram efetuados, no global, 247.932 pagamentos de serviços, com a 
movimentação de um total de 1.920,2 milhões de escudos.

O canal da rede vinti4 mais utilizado para a realização de pagamentos de serviços com cartão foi o 
POS, à semelhança dos anos anteriores, onde manteve-se a predominância com 80,7% em quantidade 
e 74,4% em valor, do total processado. Destaca-se, ainda, o crescimento dos pagamentos de serviço 
nos POS, face ao ano anterior, de 114,0% em quantidade e 50,5% em valor.

Quanto aos demais canais (ATM e Televinti4), a funcionalidade de pagamentos de serviços representou 
19,3% em quantidade e 25,6% em valor.

Diariamente, foram processados 679 pagamentos de serviço (mais 307 do que em 2020) no valor de 
5,3 milhões de escudos. No entanto, em termos de valor médio por operação, onde os pagamentos de 
serviços continuam como a segunda funcionalidade com maior valor médio por operação, passou de 
10.125 escudos em 2020 para 7.745 em 2021.
De referir, ainda, em 2021, a introdução de uma nova funcionalidade na rede vinti4, nomeadamente, 
os depósitos de numerário nos ATM (Quadro II.5). Foram realizadas 2.852 operações de depósito de 
notas, no valor de 41,0 milhões de escudos, nos ATM que já dispõem desta funcionalidade.

Esta operação está disponível para todos os utilizadores portadores de cartão nacional, nos ATM 
certificados para o efeito. A tecnologia associada a esta funcionalidade permite a validação instantânea 
das notas introduzidas e o crédito na conta do titular do cartão. 

Gráfico II. 17 - Operações com movimentação de fundos efetuadas com cartão nacional
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  Fonte: SISP

Desagregando a utilização do cartão nacional por operações com movimentação de fundos e por 
canal, constata-se uma evolução positiva, face ao ano anterior, para as operações efetuadas nos ATM 
e nos POS (ATM:10,1% em quantidade e 14,1% em valor; POS: 167% em quantidade e 21,7% em 
valor). No entanto, as operações efetuadas no canal televint4 sofreram um decréscimo de 2,9% em 
quantidade, ainda que, em termos de valor processado tenha-se verificado um crescimento expressivo 
de 41,7%.
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Gráfico II. 18 - Pagamentos de serviços por setor de atividade
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No que se refere aos pagamentos de serviços por setor de atividade (Gráfico II.18), à semelhança dos 
anos anteriores, a categoria Pagamentos ao Estado responde pela maioria das operações processadas 
em 2021 (82,4% em quantidade e 89,5% em valor). 

Os serviços de eletricidade e água destacam-se como a segunda categoria em termos de peso, seja em 
quantidade de pagamentos realizados (13,5%), seja em termos de valores processados (7,8%). 
Quanto aos pagamentos relacionados com os serviços de telecomunicações, a terceira categoria 
em termos de peso (3,4% em quantidade e 1,9% em valor), foram processadas um total de 8.358 
operações, no valor de 35,2 milhões de escudos.
Os pagamentos de seguros, que mantêm um peso inexpressivo no total processado (0,6% em 
quantidade e 0,8% em valor), registaram taxas de crescimento de 5,6% em quantidade e 5,3% em 
valor, face ao ano anterior.

Gráfico II. 19 - Pagamentos nos POS com cartão nacional por ramo de atividade

 Fonte: SISP

Em 2021, o número de entidades de pagamentos de serviços registadas na SISP, nos diversos setores de 
atividade, estabeleceu-se em 153 entidades (mais 72 do que em 2020), o que demonstra uma evolução 
progressiva dos agentes económicos nacionais para ir ao encontro dos novos hábitos de consumo e 
às expetativas dos consumidores que procuram rapidez e comodidade nas suas experiências diárias, 
incluindo na utilização dos meios e instrumentos de pagamento.
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Da análise aos pagamentos nos POS efetuados por residentes nos diversos setores de atividade 
(Gráfico II.19), constata-se que o comércio continua a ser o setor com maior peso nos pagamentos 
com cartão nacional, representando 74,7% em quantidade e 71,6% em valor, do total processado. 
Comparativamente ao ano de 2020, o setor do comércio registou uma variação positiva, nomeadamente, 
de 15,4% em quantidade e 20,8% em valor. E, face ao ano 2019, registou um crescimento ainda 
superior, de 19,8% em quantidade e 23,7% em valor.  

O setor da restauração regista o segundo maior peso, com 2.601.236 operações (12,7%), no valor de 
2.605,7 milhões de escudos (4,8%), o que comparativamente ao ano 2020, representa um crescimento 
de 29,3% em quantidade e de 40,1% em valor. Em relação ao ano 2019, estes dados representam, 
ainda, um decréscimo de 0,7% na quantidade processada e um crescimento em valor de 6,4%.

Os pagamentos de serviços representam o terceiro setor com maior número de transações, com um 
total de 2.017.042 operações (9,9%), no valor de 8.877,6 milhões de escudos (16,5%). Face a 2020, 
registou-se uma variação positiva de 14,4% e 15,9%, em quantidade e valor, respetivamente. 

Os valores médios realizados nos três ramos de atividade mais representativos foram de 4.401 escudos 
(serviços), 2.526 escudos (comércio) e 1.002 escudos (restauração), o que, comparativamente ao ano 
de 2020, se traduz em taxas de crescimento de 1,3%, 4,7% e 8,3%, respetivamente. À semelhança do 
ano anterior, os serviços exibiram um valor médio por operação superior ao valor médio global da 
rede vinti4 (3.672 escudos). 

Em 2021, destaca-se o sector da hotelaria, pelas taxas de variação positivas expressivas, face ao 
ano anterior, de 46,7% em quantidade e 82,5% em valor, resultado do levantamento progressivo das 
medidas de restrição à Covid-19 e da retoma das atividades turísticas. O setor de hotelaria, que sofreu 
um forte impacto com as medidas restritivas resultantes da pandemia, nomeadamente o fecho e/ou 
restrições na circulação de pessoas que levou ao inevitável encerramento de atividade de vários hotéis 
no país, demonstra já movimentação neste ano.

Os demais ramos de atividade17 contribuíram com 404.511 operações (2,0%), num total de 3.429,0 
milhões de escudos (6,4%), o que representa um crescimento de 7,1% em quantidade e 25,4% em 
valor, face ao ano anterior. 

Gráfico II. 20 - Pagamentos efetuados nos POS por tipo de cartão (valor)
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Fonte: SISP
17 Designadamente, serviços públicos, transporte, agências de viagens, rent-a-car, duty free e jogos.
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Em 2021, o valor dos pagamentos com cartão nacional efetuados nos POS foi dezoito vezes superior aos 
realizados com cartão internacional nesse mesmo canal, confirmando-se, no que se refere à utilização 
do cartão nos POS (Gráfico II.20), a supremacia do cartão nacional sobre o cartão internacional. 

No entanto, em termos do valor médio dos pagamentos realizados, destaca-se o cartão internacional, 
cujo valor médio global (7.359 escudos) foi três vezes superior ao valor médio global pago com 
cartão nacional (2.636 escudos). 

Quanto ao uso de cartões internacionais nos pagamentos nos POS físicos, foram realizadas durante 
o ano, 366.338 pagamentos, no valor de 2.708,2 milhões de escudos, o que representa uma variação 
positiva de 34,8% em quantidade e 13,3% em valor, face ao ano 2020. 

No entanto, face ao ano 2019, os dados de 2021 representam, ainda, um decréscimo de 48,9% em 
quantidade e 61,0% em valor, na utilização de cartões internacionais, o que evidencia que o setor, 
até então, mais afetado pelo contexto da pandemia é o turismo. Tanto é que o ramo de atividade que 
apresenta a maior taxa de variação negativa são as agências de viagens, com decréscimos, face a 
2020, de 33,3% em quantidade e 34,1% em valor (menos 4.935 pagamentos).

À semelhança do ano anterior, os setores de atividade que tiveram maior prevalência nos pagamentos 
com cartão internacional, durante o ano 2021 (Gráfico II.21), foram o comércio, a restauração e a 
hotelaria que, no conjunto, representaram 78,9% do total processado (288.907 operações) e 71,9% do 
valor (1.947,5 milhões de escudos). 

O setor do comércio destaca-se, pelo segundo ano consecutivo, como sendo aquele onde mais se 
utilizou o cartão internacional para efetuar pagamentos nos POS, com um peso de 34,4% (126.175 
operações) no total. Quanto ao valor, à semelhança do ano anterior, o setor hoteleiro assumiu a 
primeira posição, com 40,7% do total processado (1.102,0 milhões de escudos) e, comparativamente 
ao ano 2020, registou taxas de variação positivas, de 20,2% em quantidade e 4,6% em valor. 

A representatividade do setor hoteleiro no total das transações realizadas com cartão internacional 
nos POS continua, ao longo dos anos, estritamente relacionada com a atividade turística no país, 
dado esse comprovado pelo peso das duas ilhas que receberam um maior número de turistas18 no ano, 
Santiago e Sal, e que, no total contribuíram com 78,1% em quantidade e 80,8% em valor, no total 
transacionado com esse tipo de cartão, nos POS.  

O setor da restauração, com um peso de 24,2% em quantidade e 11,6% em valor, do total processado 
(88.805 operações, no valor de 313,3 milhões de escudos), destaca-se pelas taxas de variação positivas 
registadas, nomeadamente, 44,4% em quantidade e 56,3% em valor. 

Os demais setores de atividade contribuíram com 77.431 pagamentos, no valor 760,6 milhões de 
escudos, o que representa decréscimos de 2,6% em quantidade e 10,1% em valor, face ao ano 2020.

18 As ilhas do Santiago e Sal representam 70,3% da procura turística nacional - Estatísticas do Turismo – Movimentação de Hóspede 2021 - INECV
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Gráfico II. 21 - Pagamentos efetuados nos POS por tipo de cartão (valor)

Fonte: SISP

Para Cabo Verde, um país que aposta na promoção do turismo, a aceitação de cartões internacionais 
nos POS e ATM torna-se fundamental para o incremento do fluxo de turistas e contribui para uma 
posição privilegiada do país nos destinos turísticos internacionais.

Para tal, a inovação das funcionalidades ligadas aos cartões de pagamento, a adoção das melhores 
práticas internacionais a nível de segurança nos pagamentos e o contínuo investimento nas 
infraestruturas de pagamento são fatores centrais para essa aceitação. 

Com efeito, para além das marcas internacionais de cartão já aceites na rede vinti4 (Visa em 2004 
e MasterCard em 2008), a SISP concluiu, em 2021, o processo de certificação para a aceitação dos 
cartões de uma terceira marca internacional, a American Express (AMEX). Foram realizadas, durante 
o ano, por cartões da marca AMEX, um total de 1.337 operações, no valor de 35,9 milhões de escudos, 
dos quais 91,2% corresponderam a pagamentos nos POS (1.220 operações no valor de 34,1 milhões 
de escudos) e 8,8% a levantamentos nos ATM (117 operações no valor de 1,7 milhões de escudos).  

Gráfico II. 22 - Utilização de cartão internacional por residentes, 
no exterior, e não residentes, no país

35,7%

64,3%

Quantidade

Residentes, no exterior

Não Residentes, no país

21,8%

78,2%

Valor

Residentes, no exterior

Não Residentes, no país

  Fonte: SISP
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Desagregando os dados dos cartões de pagamento, pela utilização de cartões nacionais no exterior 
versus utilização de cartões internacionais no país, constata-se que as transações de não residentes no 
país (Gráfico II.22) mantiveram-se em 2021, tanto em quantidade (64,3%) como em valor (78,2%), 
consideravelmente acima das realizadas por residentes no estrangeiro (35,7% em quantidade e 21,8% 
em valor).

Os não residentes efetuaram um total de 705.184 operações na rede vinti4, no valor de 6.941,9 milhões 
de escudos, o que, em relação ao ano de 2020, representa que foram realizados mais 559,9 milhões 
de escudos em pagamentos nos POS e efetuados mais 559,9 milhões de escudos em levantamentos 
de numerário, por turistas. Foram ainda realizadas 6.942 operações de consulta de saldo com cartão 
internacional na rede vinti4.

Em contrapartida, as transações efetuadas no exterior, por cartões emitidos por residentes no país, 
totalizaram 390.720 operações, no valor de 1.932,7 milhões de escudos, dados esses que representam 
um crescimento de 9,2% em quantidade e um decréscimo de 11,1% em valor, face ao ano transato. 
Fazem parte desse total processado, 14.198 operações que não implicaram movimentação de fundos, 
nomeadamente, consultas de saldo. 

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

 321 836    1 943,4    96 011    192,5   
No País  27 125    203,2    2    0,0   
No Exterior  294 711    1 740,2    96 009    192,5   

Peso (%)
No País 8,4 10,5 0,0 0,0
No Exterior 91,6 89,5 100,0 100,0
Fonte: SISP

O Quadro II.6 permite analisar a utilização por nacionais, de cartões de marca internacional (VISA e 
Mastercard) em operações fora e dentro do território nacional. 

Foram realizadas, por residentes no país e titulares de cartões de marca internacional, o total de 27.127 
transações na rede vinti4, no valor de 203,3 milhões de escudos, o que representa um decréscimo de 
27,6% em quantidade e um crescimento de 1,7% em termos de valor.

O valor médio das operações realizadas pelos nacionais situou-se nos 7.493 escudos no país e 4.946 
escudos no exterior. 

Da análise às transações no exterior, realizadas por residentes e por tipo de operação (Gráfico II.23 e 
II.24), constata-se uma supremacia, em quantidade e valor, dos levantamentos efetuados no exterior, 
em relação aos levantamentos com cartões de marca internacional na rede vinti4. Os cabo-verdianos 
realizaram, no exterior, um total de 61.870 levantamentos no valor de 739,8 milhões de escudos.
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Em termos absolutos, foram realizadas 81.325 operações de levantamento por residentes (no país e no 
exterior), no valor de 898,1 milhões de escudos, o que representa uma quebra, face a 2020, de 21,3% 
e 18,7%, em quantidade e valor, respetivamente (menos 14.427 transações).

Gráfico II. 23 - Levantamentos com cartão internacional por residentes, no país e no exterior

 Fonte: SISP

No que se refere aos pagamentos nos POS, os residentes em Cabo Verde realizaram, com cartões 
de marca internacional, 333.062 pagamentos (no país e no exterior), no valor de 1.209,2 milhões de 
escudos (Gráfico II.24), o que, face a 2020, representam taxas de variações negativas de 26,1% em 
quantidade e 2,1% em valor. 

Os pagamentos no exterior evidenciam, igualmente, uma clara superioridade, quer em quantidade 
(97,9%), quer em valor (96,8%) em relação aos pagamentos efetuados por residentes no país. 

Gráfico II. 24 -Pagamentos com cartão internacional por residentes, no país e no exterior

Fonte: SISP

O mês de novembro de 2021 destaca-se como o mês onde se registou um maior volume de pagamentos 
no exterior por residentes, com um total de 32.677 operações, no valor de 127,3 milhões de escudos. 
Quanto ao valor médio das operações, o valor dos levantamentos efetuados por residentes no exterior 
(11.957 escudos) foi superior aos efetuados por não residentes no país (8.137 escudos). Essa tendência 
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inverte-se quando se analisa os pagamentos, sendo o valor médio dos pagamentos realizados no país 
por não residentes (5.716 escudos) superior ao realizado por residentes, quando em deslocações para 
fora de Cabo Verde (3.587 escudos).

Gráfico II. 25 - Operações efetuadas na rede vinti4 com cartões internacionais (quantidade)
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  Fonte: SISP e INE

Ao analisar as transações de levantamento nos ATM e pagamentos nos POS com cartão internacional 
e as estatísticas do turismo nacional, confirma-se a relação, já referida, entre o fluxo turístico no país 
e o número de operações com cartão internacional (Gráfico II.25).
 
A retoma dos voos internacionais para Cabo Verde e o levantamento progressivo das medidas 
restritivas implementadas para a contenção da pandemia de Covid-19 influenciaram diretamente na 
afluência de turistas no país e, consequentemente, numa evolução positiva das transações realizadas 
por não residentes titulares de cartões internacionais. Face ao ano 2020, registaram-se mais 179.226 
operações, no valor de 1.161,5 milhões de escudos, realizadas com cartão internacional.

Contrariamente ao verificado nos anos anteriores, as transações com cartões emitidos pelos EUA 
tiveram um peso superior aos cartões emitidos por países europeus, no total transacionado no país 
(Gráfico II.26). No entanto, os Estados Unidos não foi um dos principais mercados emissores de 
turistas para Cabo Verde19, que continuaram a ser os países do continente europeu. O peso das 
transações dos cartões provenientes dos Estados Unidos poderá estar relacionado com a afluência de 
emigrantes no país.

Ainda, na perspetiva de desagregação das transações com cartões internacionais por país emissor do 
cartão, constata-se que as operações efetuadas com cartões emitidos pelos EUA apresentaram o maior 
volume de transações (17,7%), invertendo a tendência dos últimos cinco anos, em que os cartões 
provenientes do Reino Unido detinham o maior volume de operações.

19 Portugal com 16,8% do total das entradas, Alemanha com 10,0%, Países Baixos com 6,8%, Reino Unido com 6,6% e Estados Unidos com 2,7% - 
Estatísticas do Turismo – Movimentação de Hóspedes 2021 - INECV.



87 

Banco de Cabo Verde | Avenida OUA, nº 02 | Cód. P.  nº 7954 – 094 | Cx. P. nº 101 | Praia - Cabo Verde | Tel.: +238 2607000

Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano / 2021

Gráfico II. 26 - Operações efetuadas com cartão internacional, por país emissor (quantidade)
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Fonte: SISP

O Reino Unido e a França destacam-se com uma diferença residual de 0,1 ponto percentual no total 
processado (12,8% e 12,7% respetivamente), seguidos por Portugal com 11,2% e pela Holanda com 
9,2%.
Por outro lado, a utilização dos cartões internacionais, por país emissor do cartão e por tipo de 
operação (Gráfico II.27), demostra que os EUA e a França são os países com maior representatividade 
no total de levantamentos em ATM, situando-se em 21,2% e 16,9%, respetivamente, ao passo que, 
no que se refere aos pagamentos nos POS, o Reino Unido destaca-se com um peso de 16,0% do total 
processado, seguido dos EUA com 15,0%.

Gráfico II. 27 - Levantamentos e pagamentos com cartão internacional, por país emissor

 Fonte: SISP

A utilização de cartões internacionais na rede vinti4, quando analisada por ilha (Gráfico II.28), 
apresenta uma clara relação entre os montantes transacionados e as taxas de acolhimento de turistas 
nas ilhas onde, durante o ano, o setor do turismo assumiu maior destaque – Sal e Santiago20. 
20 Taxas de acolhimento de turistas: Sal (45,1%), Santiago (25,2%), Boavista (13,7%) e São Vicente (6,5%) - Estatísticas do Turismo – Movimentação 
de Hóspedes 2021 - INECV.
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No entanto, invertendo a tendência dos últimos anos, onde a ilha do Sal vinha a apresentar o maior 
volume de transações com cartão internacional, em 2021, Santiago destaca-se como a ilha com maior 
volume de operações, tanto em quantidade (35,6%), como em valor (34,5%).

A ilha do Sal assume a segunda posição, com 35,1% em quantidade e 34,1% em valor do total 
processado, seguida de São Vicente (16,6% em quantidade e 16,9% em valor), e de Boa Vista (5,8% 
em quantidade e 5,4% em valor), sendo que as demais ilhas correspondem, no agregado, a 5,8% em 
quantidade e 9,0% em valor, do total transacionado no ano.

A ilha de Santiago registou, durante o ano, um total de 259.118 operações com cartão internacional, 
no valor de 2.395,9 milhões de escudos, o que, face a 2020, representa um crescimento expressivo de 
87,3% em quantidade e 56,3% em valor.

Por outro lado, a ilha da Boavista destaca-se por ser a única ilha a registar taxas de variação negativas 
na utilização de cartões internacionais, de 32,2% e 37,8%, em quantidade e valor, respetivamente. 

Gráfico II. 28 - Utilização de cartões internacionais por ilha

Fonte: SISP

A “cash-advance21” corresponde a uma funcionalidade dos cartões internacionais que, quando ativa, 
permite ao titular do cartão efetuar levantamentos de numerário nos balcões das instituições de crédito 
nacionais. 

Devido à constante modernização das infraestruturas de pagamento em Cabo Verde e à aceitação de 
cartões de marcas internacionais nos terminais da rede vinti4, tanto em operações de levantamentos 
ATM como de pagamentos POS, a funcionalidade de cash-advance tem decrescido bastante nos 
últimos anos, resultando numa redução de custos para os titulares dos cartões, em temos de comissões 
e encargos associados à utilização dessa funcionalidade. (Gráfico II.29).

Face ao ano 2020, as operações cash-advance registaram uma inversão na tendência de decréscimo, 
que se justifica pela quebra generalizada na utilização de cartões internacionais durante o ano 2020, 
derivado dos impactos da pandemia de Covid-19. Com efeito, em 2021, foram efetuadas um total 
de 653 operações cash-advance, no valor de 6,5 milhões de escudos, o que representa uma variação 
positiva de 6,5% em quantidade e 50,4% em valor, em relação ao ano anterior.
21 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 pagamento de uma comissão para suportar os encargos 
com a ligação à rede a que pertence o cartão internacional.
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Gráfico II. 29 - Operações “Cash Advance” e cartões internacionais (quantidade)

Fonte: Instituições de Crédito e SISP

A análise dos montantes transacionados com cartões de pagamento em função da evolução do PIB22 
do país ilustra de forma evidente o papel relevante das transações com cartões de pagamento na 
economia nacional. 

Retomando a tendência de crescimento invertida no ano 2020, devido aos efeitos da pandemia na 
economia, em 2021, foram transacionados com cartões de pagamento (nacionais e internacionais) o 
equivalente a 61,4% do PIB a preços correntes (Gráfico II.30), o que representa uma variação positiva 
de 9,5%, face ao ano anterior. 

Gráfico II. 30 - Evolução do valor transacionado com cartões/PIB

Fonte: BCV

A evolução das transações de pagamentos pode ser considerada como um indicador da evolução do 
consumo privado, bem como do PIB no país, na medida em que a mesma tem seguido a tendência de 
expansão da economia (Gráfico II.31). 

22 Dados do Banco de Cabo Verde – Departamento de Estatísticas e Estudos Económicos
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Entre 2017 e 2021, as taxas de variação do PIB nacional e do valor das operações processadas com 
cartão de pagamento apresentaram um coeficiente de relação de 88,4%, o que evidencia a influência, 
cada vez mais expressiva, dos pagamentos eletrónicos na economia nacional.

No que se refere ao consumo privado, invertendo a tendência dos últimos anos, entre 2017 e 2021, as 
taxas de variação do consumo privado nacional e do valor das operações com cartão de pagamento 
apresentaram um coeficiente de relação negativo de 4,9%, o que se justifica, provavelmente, por uma 
mudança nos comportamentos de consumo dos cabo-verdianos no contexto da pandemia, onde se 
optou mais pelo consumo de bens e serviços de retalho e primeira necessidade em detrimento dos 
bens duradouros (viagens, equipamentos eletrónicos, carros, etc.).

Gráfico II. 31 - Evolução das taxas de crescimento no número de ATM e POS, Valor 
transacionado com cartões, PIB e Consumo Privado

 Fonte: Banco de Cabo Verde e SISP

O comércio, quer o físico quer o online, atravessa um período de desafios, com fortes incentivos e 
estímulos para a introdução de novas alternativas de facilitar os pagamentos aos consumidores e às 
empresas.

Durante a pandemia de Covid-19, que eclodiu no início de 2020 e ainda perdura até os dias atuais, a 
maioria das atividades económicas teve seus resultados negativamente impactados. Oportunamente 
para o comércio eletrónico essa não é uma verdade, pois o isolamento social deu a oportunidade a 
diversos consumidores de terem seu primeiro contacto ou de estreitarem o relacionamento com esse 
canal de venda. 

A evolução do comércio eletrónico em Cabo Verde, que já vinha ocorrendo de forma gradual, passou 
por um rápido incremento, tanto é que, em 2021, as compras online em sites de comerciantes cabo-
verdianos registou um aumento de 18,5% em quantidade e 91,5% em valor, comparativamente ao 
ano de 2020.

Em termos globais, os sites nacionais processaram 82.272 compras online, no valor de 416,6 milhões 
de escudos (Gráfico II.32). 

Até 31 de dezembro de 2021, estavam registadas no operador da rede partilhada, 184 entidades de 
vendas online, associadas a diversos setores de atividade, o que representa um acréscimo de 109,1% 
face ao ano 2020 (88 entidades).
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Gráfico II. 32 - Evolução mensal das compras na internet (sites nacionais)

Fonte: Banco de Cabo Verde e SISP

Desagregando o pagamento das compras online, por tipo de cartão utilizado (Gráfico II.33), verificou-
se uma inversão na tendência dos últimos anos, onde o cartão nacional predominou como o instrumento 
de pagamento mais utilizado (93,5% do total de operações em 2020). Em 2021, os cartões de marcas 
internacionais contribuíram com 53,7% em quantidade e 75,2% em valor nas compras online em sites 
nacionais.

Foram processadas com cartão internacional, durante o ano, o total de 44.208 pagamentos online, no 
valor de 313,2 milhões de escudos, configurando um crescimento oito vezes superior, comparativamente 
ao ano anterior. 

Com cartão nacional, foram efetuados 38.065 pagamentos online, no valor de 103,4 milhões de 
escudos, o que representa, face ao 2020, uma variação negativa de 41,3% em quantidade e 29,1% em 
valor.   

Gráfico II. 33 - Compras na internet pagas por tipo de cartão (sites nacionais)

      
Fonte: Banco de Cabo Verde e SISP

A nível nacional, o sector de atividade que registou o maior volume de transações nas compras online 
(Gráfico II.34) foi os pagamentos ao Estado, com um peso de 67,9% do total processado, seguido 



92 
Banco de Cabo Verde | Avenida OUA, nº 02 | Cód. P.  nº 7954 – 094 | Cx. P. nº 101 | Praia - Cabo Verde | Tel.: +238 2607000

Relatório do Sistema de Pagamentos Cabo-Verdiano / 2021

do setor de hotéis e viagens com 15,7%. Os demais setores de atividade (bens e serviços, seguros e 
telecomunicações) contribuíram, no agregado, com 16,4% de operações.

Em termos de montantes transacionados, o setor que registou o maior valor de compras online, à 
semelhança do ano anterior, foi o setor de hotéis e viagens (218,4 milhões de escudos), seguido pelos 
pagamentos ao Estado (159,9 milhões de escudos) e em terceiro o setor dos bens e serviços (33,4 
milhões de escudos). 

O setor das telecomunicações, que em 2020 liderou em termos de quantidade de operações (56,3% 
em 2020), foi o único setor a registar taxas de variação negativas, de 83,4% em quantidade e 78,9% 
em valor.

Destaca-se, igualmente, o sector dos seguros que, apesar da sua representatividade pouco expressiva 
no total processado (0,05% em quantidade e 0,3% em valor), registou taxas de crescimento, face 
ao ano 2020, de 254,5% em quantidade e 158,0% em valor, o que demonstra uma tendência para a 
evolução na oferta de modalidades de pagamentos online aos clientes das empresas seguradoras.

Gráfico II. 34 - Compras pagas por setor de atividade (sites nacionais)

Fonte: SISP

No que toca às compras efetuadas em sites no exterior, por cartões de marca internacional emitidos no 
país, foram realizadas o total de 259.274 pagamentos, no valor de 1.036,0 milhões de escudos, o que 
representa 75,9% em quantidade e 71,3% em valor, do total de pagamentos online (sites nacionais e 
internacionais).

Analisando os sectores de atividade (Gráfico II.35) associados às compras realizadas em sites 
internacionais, constata-se a preferência dos cabo-verdianos para o comércio geral de bens e serviços 
com um peso de 26,5% em quantidade e 38,0% em valor, do total processado. Em termos globais, 
foram pagas 68.827 compras de bens e serviços gerais, no valor de 393,4 milhões de escudos, em 
2021.

O consumo de conteúdos digitais (filmes, músicas, aplicações, formações, etc.) destaca-se em segundo 
lugar nas quantidades processadas, com um peso de 21,6% (56.053 operações), ainda que, em termos 
de valor represente apenas 3,9% do total (40,0 milhões de escudos).

O setor de hotéis, viagens e turismo, em segunda posição nos montantes transacionados, contribuiu 
com 7,0% em quantidade (18.132 operações) e 21,8% em valor (226,2 milhões de escudos), do total 
transacionado.
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Gráfico II. 35 - Compras pagas por setor de atividade (sites internacionais)

Fonte: SISP

Da análise do volume de transações de compras presenciais e online (Gráfico II.36), confirma-se 
a supremacia dos pagamentos POS em lojas físicas em relação aos pagamentos online, onde os 
pagamentos presenciais representaram, em 2021, 98,4% em quantidade e 97,5% em valor, do total de 
compras efetuadas. 

De destacar-se o último trimestre do ano, onde o volume de operações registou um acréscimo 
substancial, representando 28,4% em quantidade e 30,1% em valor, do total processado durante o 
ano. 

Gráfico II. 36 - Compras nos POS e Online

Fonte: SISP

O desenvolvimento do comércio eletrónico em Cabo Verde tem ainda um grande potencial de 
crescimento e as bases para a sua evolução já estão lançadas, quer em termos de regulamentação 
dos sistemas, quer na modernização das infraestruturas de pagamento, principalmente no quesito 
segurança. Tais características permitem conceber um ecossistema de pagamentos nacional dinâmico 
e exigente, ao passo que cria condições para a atuação de novos atores no SPCV, com serviços e 
tecnologias inovadores, também para o segmento do comércio eletrónico. 
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CAPÍTULO III – SUPERINTENDÊNCIA

A nível mundial, os bancos centrais têm acompanhado as inovações tecnológicas ligadas ao sistema 
de pagamentos, promovendo ou implementando soluções que contribuem para a eficiência das 
infraestruturas tecnológicas que dão suporte ao sistema. Outros aspetos relacionados ao sistema de 
pagamentos são de preocupação primária dos bancos centrais, tais como a segurança, a confiabilidade 
e a integridade. Neste quadro, o Banco de Cabo Verde (BCV), enquanto principal responsável pelo 
Sistema de Pagamento Cabo-verdiano (SPCV), tem atuado na promoção desenvolvimento deste 
sistema. 

INFOGRÁFICO 7 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SISTEMAS DE PAGAMENTO

Tendo em conta a importância do bom funcionamento do sistema de pagamentos para a estabilidade 
financeira, confiança na moeda do banco central e implementação da política monetária, o BCV 
tem exercido a função de superintendência do sistema de pagamentos, tendo como foco principal 
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a mitigação dos riscos inerentes às infraestruturas do mercado financeiro, quer estejam associados 
aos sistemas de pagamento. Num cenário de digitalização dos serviços de pagamentos, a função 
de superintendência tem acompanhado os avanços tecnológicos, aos níveis internacional e nacional 
relacionados a tais serviços.

A função de superintendência do Banco de Cabo Verde decorre da sua Lei Orgânica aprovado pela 
Lei nº 10/VI/2002, de 15 de julho, com alteração introduzida Lei n.º 84/IX/2020, de 4 de abril, artigos 
19º e 21º, da Lei de Base do Sistema Financeiro – Lei nº 61/VII/2014, de 23 de abril, alínea j) do nº 
1 do artigo 15, e do Regime Jurídico aplicável – Decreto-legislativo nº 7/2018, de 28 de novembro, 
artigo 17. 

No âmbito da função de superintendência, o Banco de Cabo Verde desenvolve as suas atividades com 
base em standards internacionais, definidos por organismos com competência internacionalmente 
reconhecida, como o caso do Bank for International Settlements (BIS). Em 2021, a função de 
superintendência deu continuidade a um conjunto de atividades, destacando-se as apresentadas abaixo 
(pontos 3.1 a 3.5).

3.1. Monitorização diária dos sistemas de pagamentos

A atividade de monitorização consiste no acompanhamento diário, em real time, das operações 
processadas pelo SGDL, único sistema de pagamentos que liquida transações de outras plataformas, a 
saber, mercado cambial, mercado monetário, mercado de capitais e sistemas de pagamentos de retalho 
(SICIL). A monitorização é efetuada com base nos regulamentos e manuais técnicos dos sistemas. 
Esta atividade é indispensável, uma vez que, através dela, faz-se o registo e o acompanhamento de 
incidentes e/ou anomalias ocorridos no SPCV.

Em 2021, não foi registado qualquer incidente considerado significativo ou que pusesse em causa a 
estabilidade operacional dos sistemas de pagamentos do país.

3.2. Análise de Incidentes

A atividade de análise de incidentes consiste no acompanhamento contínuo dos incidentes ocorridos 
no SGDL, nos sistemas periféricos e nos subsistemas de compensação que integram o SICIL. O 
objetivo desta atividade é identificar lacunas, ineficiências e inconsistências nas infraestruturas do 
mercado financeiro, analisá-las como incidentes e/ou anomalias e facultar mecanismos de resolução, 
que reduzem a possibilidade das suas reincidências.

No quadro da atividade de análise de incidentes, um dos impactos que pode ocorrer é a prorrogação do 
serviço de liquidação do SGDL. Este impacto é analisado através do indicador taxa de prorrogação, 
que evidencia o risco de liquidação do SGDL, o risco de liquidez dos participantes diretos e o risco 
operacional e tecnológico das infraestruturas do mercado financeiro.

Em 2021, a média da taxa de prorrogação do serviço de liquidação do SGDL ficou nos 0,43%, uma 
redução de 0,23% em relação ao registo de 2020 (0,66%).
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Gráfico III. 1 - Taxa de Prorrogação do Serviço de Liquidação do SGDL - 2021

Fonte: SGDL

As baixas taxas de prorrogação, registadas em 2021 e nos anos anteriores, evidenciam que o SGDL 
dispõe de condições operacionais que garantem que as operações liquidam até o final do dia de 
liquidação, durante o horário normal estipulado para o sistema.

3.3. Análise de dados estatísticos

A análise estatística é uma ferramenta muito importante para o cumprimento do exercício da função 
da superintendência, uma vez que permite a averiguação da performance operacional e funcional dos 
sistemas de pagamentos e a identificação de riscos, bem como as medidas necessárias de mitigação. 
Os dados estatísticos em base numérica possibilitam uma análise evolutiva da performance dos 
sistemas. Os principais indicadores de risco são constituídos pelo: volume de negócio; dia do pico; 
fluxo de pagamentos diários (análise realizado por horário de liquidação); índice de concentração 
dos participantes no SGDL. Esses indicadores são analisados quanto à quantidade de operações 
processadas e quanto ao valor transacionado.

Especificamente ao indicador dia do pico, que evidencia o risco de liquidez e o risco operacional no 
SGDL, relacionado com o incremento substancial no volume de negócio no SPCV, o maior registo 
de operações liquidadas no SGDL ocorreu no dia 21 de dezembro de 2021, com o registo de 384 
operações liquidadas, no qual o índice de aproximação ao pico histórico atingiu os 83,84%.
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Gráfico III. 2 - Dia do Pico de Operações Liquidadas - 2021

Fonte: SGDL

Comparando o pico de operações liquidadas no período em análise (384 operações) com o pico 
histórico (458 operações), percebe-se que, em 2021, o SGDL não atingiu uma situação que se possa 
considerar crítica, no que diz respeito à quantidade máxima de pagamentos efetuados num único dia.

No que tange aos valores transacionados no SGDL, o maior registo ocorreu no dia 20 de dezembro de 
2021, com 139.525,5 milhões de escudos, no qual o índice de aproximação ao pico histórico atingiu 
os 36,59%.

Gráfico III. 3 - Dia do Pico de Valores Transacionados - 2021

Fonte: SGDL

Os valores liquidados no dia do pico em análise não representaram um risco significativo para os 
participantes diretos ou para o sistema financeiro, tendo em conta a comparação com o pico histórico 
já registado (381.306,3 milhões de escudos).
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3.4. Acompanhamento das anomalias da rede vinti4

A rede vinti4 é um dos sistemas de pagamentos de retalho que se encontra incorporado no SICIL, 
juntamente com o sistema de telecompensação de cheques e o sistema de transferência eletrónica de 
fundos a crédito.

Entretanto, no que tange ao consumo das famílias, a rede vinti4 assume uma relevância significativamente 
maior aos demais sistemas, por ser o sistema de pagamento de retalho mais utilizado no consumo 
privado em Cabo Verde. Portanto, qualquer distúrbio no funcionamento da rede vinti4 pode abalar o 
consumo privado e a confiança do público no SPCV e na moeda em geral. Por estes motivos, o BCV 
monitora continuamente as anomalias verificadas na rede vinti4, sobretudo as relacionadas com os 
caixas automáticos (ATM), provenientes de problemas técnicos e de comunicação que resultam na 
indisponibilidade do serviço, conforme ilustra o seguinte gráfico:

Gráfico III. 4 - Horas Indisponíveis dos ATM por Ilhas

Fonte: SISP

Embora se verifique um aumento na indisponibilidade das máquinas de ATM nos últimos quatro 
(4) anos, a rede vinti4, numa visão global, não apresentou qualquer ocorrência e/ou anormalidade 
relevante que pusesse em causa a confiabilidade do serviço prestado pela SISP.
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Caixa  5 - A superintendência dos sistemas de pagamentos sistemicamente importantes

Os sistemas de pagamentos sistemicamente importantes são infraestruturas de liquidação e de 
pagamento fundamentais e indispensáveis para a estabilidade do sistema financeiro e monetário, 
tendo em consideração que são através destas infraestruturas do mercado financeiro que se processam 
as transferências de fundos e instrumentos financeiros entre os agentes económicos, as instituições 
financeiras e o Estado. 

Estas infraestruturas são consideradas sistemicamente importantes porque, além de transacionarem 
operações de grandes montantes, elas são operadas pelos Bancos Centrais para liquidar transações 
de outras infraestruturas de pagamentos do sistema financeiro, como por exemplo, as operações dos 
sistemas de pagamentos de retalho e dos sistemas centralizados de custódia e liquidação de valores 
mobiliários.

Neste contexto, pode-se presumir que inconsistências, ineficiências e fragilidades na estrutura de 
gestão de risco dos sistemas de pagamento sistemicamente importantes podem ser uma ameaça 
para a estabilidade do sistema financeiro, já que perturbações nessas infraestruturas do mercado 
financeiro podem alastrar para as demais infraestruturas de pagamento e prejudicar a confiança do 
público na moeda e nos meios de transferência de fundos.

Os Bancos Centrais, enquanto autoridades de regulação e supervisão do sistema financeiro e 
monetárias, têm como responsabilidade, no âmbito do cumprimento dos objetivos de interesse 
público, incrementar o nível de segurança e eficiência dos sistemas de pagamento sistemicamente 
importantes e, por esta via, salvaguardar os requisitos mínimos necessários para a prevenção do 
risco sistémico.

A missão de incrementar o nível de segurança e eficiência dos sistemas de pagamento sistemicamente 
importantes é uma incumbência dos Bancos Centrais que visa garantir a estabilidade do sistema 
financeiro por intermédio do cumprimento de atividades de superintendência sobre as infraestruturas 
do mercado financeiro.

Portanto, além de prover serviços de liquidação e operar sistemas de pagamentos, os Bancos Centrais 
realizam um conjunto de atividades de superintendência, recomendadas pelo Bank for International 
Settlements (BIS), em prol do bom funcionamento dos sistemas de pagamento sistemicamente 
importante.

● Avaliação e Inspeção de Infraestruturas: os sistemas de liquidação e de pagamentos, 
por serem sistemicamente importantes, devem ser avaliados e inspecionados regularmente 
pelos Bancos Centrais. Esta atividade consiste na averiguação remota e in-loco do nível de 
resiliência desses sistemas de pagamentos, em relação ao cumprimento dos vinte e quatro 
(24) princípios de segurança e eficiência recomendados pelo BIS.

● Monitorização Contínua: por serem os únicos sistemas de pagamento que fazem a 
interligação com outras plataformas de pagamentos, a performance operacional dos sistemas 
de pagamento sistemicamente importante deve ser monitorizada diariamente pelos Bancos 
Centrais.
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3.5. Avaliação das infraestruturas do mercado financeiro

No quadro das incumbências da função de superintendência dos sistemas de pagamentos, a avaliação 
das infraestruturas do mercado financeiro é reconhecida pelo BIS como a mais pertinente de entre as 
demais atividades da função, tendo em conta a influência da mesma na prevenção dos riscos inerentes 
a tais infraestruturas, ou seja, os sistemas ou plataformas que processam, compensam e liquidam 
pagamentos e títulos entre instituições participantes. O processo de avaliação consiste na averiguação 
do nível de resiliência dessas infraestruturas com base nos princípios emanados pelo BIS.

Em 2021, o BCV concluiu o processo de avaliação do sistema centralizado de liquidação e custódia 
de valores mobiliários, plataforma de transações e depósitos de títulos, gerida e operada pela Bolsa de 
Valores de Cabo Verde. Conforme definido na Política de Superintendência do BCV, este sistema foi 
avaliado com base nos princípios aplicados aos sistemas de liquidação de títulos e centrais depositárias 
de títulos.

● Registo e Análise de Incidentes: no âmbito do processo de identificação e correção de 
inconsistências, ineficiências e fragilidades, os Bancos Centrais devem registar, analisar e 
corrigir os incidentes ocorridos nos sistemas de pagamento sistemicamente importante.

● Análise de Dados Estatísticos: sustentada pela abordagem baseada no risco, esta 
atividade consiste na averiguação da performance operacional dos sistemas de pagamento 
sistemicamente importante através de análises e reportes de dados estatísticos dos indicadores 
de risco.

O Banco de Cabo Verde, na qualidade de regulador e fiscalizador do Sistema de Pagamentos 
Cabo-verdiano, assume a função de superintendência do SGDL23 – o único sistema de pagamento 
sistemicamente importante do país -, através de um regime jurídico24 sólido, transparente e consistente 
com as práticas internacionalmente aceites em matéria de infraestruturas do mercado financeiro.

Fontes e referências:
- Regulamento do SGDL, Banco de Cabo Verde, 2009; 
- Política de Superintendência, Banco de Cabo Verde, 2017; e
- Decreto Legislativo n.º 7/2018, de 28 de novembro, que estabelece o regime aplicável à regulação, à gestão e ao 
funcionamento do Sistema de Pagamentos Cabo-verdiano.

Links Importantes:
- BIS – https://www.bis.org/;
- IOSCO – https://www.iosco.org/; e
- European Central Bank – https://www.ecb.europa.eu/.

23 O SGDL (Sistema de Gestão de Depósitos e Liquidação) é um sistema de pagamentos que assegura a gestão das contas de liquidação domiciliadas 
no Banco de Cabo Verde e a liquidação financeira, em moeda do banco central, das operações que afetam as referidas contas. Para mais detalhe, vide 
o artigo 2º do Regulamento do SGDL.
24 As competências do Banco de Cabo Verde, no âmbito da execução da função de superintendência do sistema de pagamentos, estão identificadas 
no Decreto Legislativo n.º 7/2018, de 28 de novembro, que estabelece o regime aplicável à regulação, à gestão e ao funcionamento do Sistema de 
Pagamentos Cabo-verdiano.
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Regulamentação do Sistema de Pagamentos – 2021 

˗ Aviso n.º 1/2021, de 17 de junho, que estabelece as regras que devem ser observadas no 
funcionamento da rede, incluindo a regularização de anomalias operacionais, define os deveres dos 
participantes e utilizadores e, bem assim, os prazos para a regularização das anomalias;

˗ Aviso n.º 2/2021, de 17 de junho, que estabelece os requisitos mínimos e os conteúdos 
essenciais aplicáveis à segurança na execução de operações de pagamentos efetuados através de 
internet e que devem ser observados pelos Prestadores de Serviços de Pagamento (PSP) quanto 
à sua responsabilidade em matéria de controlo e de avaliação dos riscos, de desenvolvimento das 
suas próprias políticas de segurança e de implementação de medidas adequadas de segurança, 
de contingência, de gestão de incidentes e de continuidade do negócio proporcionais aos riscos 
inerentes aos serviços de pagamento prestados; 

˗ Aviso n.º 3/2021, de 17 de junho, que estabelece os requisitos de segurança, mínimos e 
comuns, aplicáveis à segurança dos pagamentos efetuados através de dispositivos móveis e que 
devem se observados pelos Prestadores de Serviços de Pagamento (PSP), não afetando com isso 
a sua responsabilidade em matéria de controlo, avaliação de riscos envolvidos nas operações de 
pagamento e o estabelecimento de uma política de segurança própria que contemple medidas de 
gestão de incidentes e planos de contingência e continuidade do próprio negócio.

˗ Aviso n.º 6/2021, de 25 de janeiro de 2022, que revoga o Aviso nº 3/2017, de 14 de agosto, cuja 
revisão veio estabelecer: 

i) as formas de abertura de contas de depósito bancário, os deveres de informação a observar 
na abertura das referidas contas nas instituições de crédito legalmente autorizadas a exercer a 
sua atividade em Cabo Verde; 

ii) a videoconferência e o acesso aos documentos em versão eletrónica, com valor equivalente 
ao documento de identificação emitido por autoridade pública competente, designadamente 
fazendo uso do serviço de Fornecedor de Autenticação do Cartão Nacional de Identificação 
ou através da Chave Móvel Digital disponibilizados pelo Estado de Cabo Verde como 
procedimentos alternativos de comprovação dos elementos identificativos dos clientes; e 

iii) os requisitos aplicáveis à videoconferência, como procedimento alternativo de comprovação 
dos elementos identificativos dos clientes, na abertura não presencial de conta de depósito 
bancário.
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DADOS ESTATÍSTICOS

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   

2020  254 959    64 330,4    3 012    1 403,1    891 997    129 510,8    483    103,3   

2021  263 455    62 618,9    2 697    1 028,4    1 248 060    146 722,8    530    86,4   
Fonte: SISP
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Quadro 2 – Dados mensais sobre cheques apresentados à 
Compensação em quantidade (2017 – 2021)

Quantidade: unidades 

2017 2018 2019 2020 2021
janeiro  25 681    26 868    25 082    24 342    19 375   

fevereiro  25 709    23 449    23 384    23 000    20 275   

março  28 070    25 492    24 345    27 072    24 033   

abril  23 233    25 376    24 383    10 562    20 954   

maio  26 457    26 550    26 490    16 066    21 884   

junho  25 394    23 848    22 499    21 142    22 021   

julho  24 454    25 597    26 877    22 197    22 303   

agosto  25 794    25 266    24 311    20 546    21 935   

setembro  24 017    22 236    23 773    21 570    21 943   

outubro  26 236    26 258    26 525    21 996    21 819   

novembro  26 066    25 006    24 657    21 209    22 325   

dezembro  27 292    26 343    28 734    25 257    24 588   

Total  308 403    302 289    301 060    254 959    263 455   

Média mensal  25 700    25 191    25 088    21 247    21 955   

Fonte: SISP

Quadro 3 – Dados mensais sobre cheques apresentados à 
Compensação em valor (2017 – 2021)

Valor: milhões de escudos 

2017 2018 2019 2020 2021
janeiro  6 786,5    7 530,8    6 993,0    7 155,2    5 597,0   
fevereiro  5 806,4    4 694,4    6 959,9    5 446,3    4 731,7   
março  7 069,5    6 278,9    5 473,6    6 772,1    5 937,0   
abril  6 263,2    6 099,5    5 745,7    3 413,6    4 264,2   
maio  5 913,1    6 104,7    5 663,1    4 091,9    4 759,9   
junho  5 364,4    5 812,7    5 287,2    5 426,0    4 857,6   
julho  4 764,7    5 763,7    5 776,1    5 682,4    5 584,5   
agosto  5 454,3    5 872,7    5 794,3    5 057,0    5 375,5   
setembro  5 293,8    4 757,1    5 711,1    4 972,2    5 001,0   
outubro  5 617,6    5 522,7    5 849,3    4 926,7    5 075,1   
novembro  5 632,2    5 249,1    5 900,9    4 569,4    5 330,2   
dezembro  6 254,3    6 211,6    7 651,8    6 817,7    6 105,3   

Total  70 220,1    69 897,8    72 806,1    64 330,4    62 618,9   
Média mensal  5 851,7    5 824,8    6 067,2    5 360,9    5 218,2   

Fonte: SISP
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Quadro 4 – Cheques apresentados à Compensação por 
escalão de valores em quantidade (2017 – 2021)

Quantidade: unidades 

2017 2018 2019 2020 2021
1 10 000 68 973 67 297 63 362 53 867 55 680

10 001 20 000 52 457 50 283 49 330 41 707 46 442
20 001 30 000 33 687 36 362 32 826 27 625 31 597
30 001 50 000 40 107 39 499 39 538 31 675 35 023
50 001 100 000 41 943 41 596 41 437 35 017 33 797

100 001 500 000 50 894 48 070 54 052 44 793 43 849
500 001 1 000 000 9 641 9 109 9 958 10 295 8 100

1 000 001 2 000 000 5 337 4 909 5 072 4 672 4 206
2 000 001 3 000 000 1 847 1 882 1 802 1 683 1 520
3 000 001 4 000 000 901 887 968 808 832
4 000 001 5 000 000 642 668 752 603 571
5 000 001 10 000 000 1 301 1 141 1 297 1 485 1 227

10 000 001 20 000 000 437 375 406 504 424
20 000 001 100 000 000 225 194 246 210 186

> 100.000.000 11 17 14 15 1
Total 308 403 302 289 301 060 254 959 263 455

Fonte: SISP

Quadro 5 – Cheques apresentados à Compensação por 
escalão de valores em valor (2017 – 2021)

Valor: milhões de escudos.

2017 2018 2019 2020 2021
1 10 000  389,4    378,8    357,7    302,4    316,7   

10 001 20 000  788,0    751,3    738,9    625,0    763,4   

20 001 30 000  846,7    963,0    825,9    694,4    936,4   

30 001 50 000  1 597,6    1 680,0    1 576,8    1 263,8    2 108,4   

50 001 100 000  3 040,2    3 685,3    3 007,2    2 503,5    2 885,3   

100 001 500 000  11 344,9    11 173,8    12 058,0    9 884,9    10 330,1   

500 001 1 000 000  7 039,1    6 971,0    7 293,7    6 366,7    6 116,9   

1 000 001 2 000 000  7 717,5    7 309,9    7 354,1    6 435,0    6 195,9   

2 000 001 3 000 000  4 627,6    4 842,5    4 570,8    3 965,4    3 971,5   

3 000 001 4 000 000  3 171,7    3 222,9    3 492,5    2 824,9    3 315,4   

4 000 001 5 000 000  2 976,4    3 363,0    3 509,4    2 769,9    3 021,7   

5 000 001 10 000 000  9 653,2    8 693,3    9 211,2    11 216,8    9 304,5   

10 000 001 20 000 000  6 288,8    5 565,0    5 799,1    6 522,7    5 846,5   

20 000 001 100 000 000  8 443,2    7 855,4    9 592,3    7 296,5    7 386,1   

> 100.000.000  2 295,7    3 442,6    3 418,5    1 658,3    120,0   

Total 70 220,1 69 897,8 72 806,1 64 330,4 62 618,9
Fonte: SISP
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Quadro 6 – Dados mensais sobre cheques devolvidos na 
compensação em quantidade (2017 – 2021)

Quantidade: unidades 

2017 2018 2019 2020 2021

janeiro 272 285 292 326 184

fevereiro 249 241 274 254 220

março 315 275 308 294 203

abril 244 266 318 210 190

maio 358 284 381 158 173

junho 432 303 331 256 224

julho 217 328 574 226 322

agosto 250 344 298 197 251

setembro 289 263 300 344 238

outubro 310 309 306 227 180

novembro 303 447 314 207 232

dezembro 324 338 324 313 280

Total 3 563 3 683 4 020 3 012 2 697

Média mensal 297 307 335 251 225

Fonte: SISP

Quadro 7 – Dados mensais sobre cheques devolvidos na 
compensação em valor (2017 – 2021)

Valor: milhões de escudos

2017 2018 2019 2020 2021

janeiro 92,2 94,7 112,3 127,4 71,3

fevereiro 75,5 72,4 73,4 122,6 74,4

março 93,4 81,4 153,2 124,9 53,7

abril 455,8 91,8 96,4 79,0 47,5

maio 109,2 81,2 164,0 65,8 76,2

junho 161,8 117,2 205,1 92,4 87,8

julho 77,4 87,0 149,6 65,9 137,3

agosto 93,7 121,3 122,2 283,1 119,4

setembro 153,5 66,9 124,8 116,0 118,4

outubro 104,0 133,5 163,6 90,4 67,4

novembro 97,9 124,1 62,7 70,3 91,3

dezembro 91,0 104,1 192,2 165,4 83,6

Total 1 605,5 1 175,5 1 619,5 1 403,1 1 028,4

Média mensal 133,8 98,0 135,0 116,9 85,7

Fonte: SISP
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Quadro 8 – Cheques devolvidos na Compensação por 
escalão de valores em quantidade (2017 – 2021)

Quantidade: unidades

2017 2018 2019 2020 2021
1 10 000  286    245    258    182    136   

10 001 20 000  367    290    266    151    199   
20 001 30 000  185    186    177    145    215   
30 001 50 000  663    580    581    572    520   
50 001 100 000  691    643    656    616    533   

100 001 500 000  911    1 268    1 626    865    741   
500 001 1 000 000  240    257    221    201    179   

1 000 001 2 000 000  144    122    131    167    90   
2 000 001 3 000 000  27    50    30    40    34   
3 000 001 4 000 000  14    15    23    19    16   
4 000 001 5 000 000  7    12    16    30    15   
5 000 001 10 000 000  16    9    20    20    14   

10 000 001 20 000 000  7    4    8    4    3   
20 000 001 100 000 000  4    1    7    -      2   

> 100.000.000  1    1    -      -      -     
Total  3 563    3 683    4 020    3 012    2 697   

Fonte: SISP

Quadro 9 – Cheques devolvidos na Compensação por 
escalão de valores em valor (2017 – 2021)

 Valor: milhões de escudos

2017 2018 2019 2020 2021
1 10 000 1,7 1,6 1,7 1,3 0,8

10 001 20 000 5,6 4,3 4,2 2,5 3,0
20 001 30 000 4,7 4,8 4,5 3,7 6,3
30 001 50 000 26,9 23,0 23,2 23,1 22,1
50 001 100 000 50,0 47,6 47,5 45,9 46,3

100 001 500 000 217,2 312,4 386,5 199,3 174,6
500 001 1 000 000 178,7 190,7 164,1 155,3 132,4

1 000 001 2 000 000 207,2 167,8 187,3 234,3 134,4
2 000 001 3 000 000 71,3 119,2 76,4 114,3 92,1
3 000 001 4 000 000 49,8 54,4 89,5 76,1 65,6
4 000 001 5 000 000 33,3 69,7 86,5 247,1 98,4
5 000 001 10 000 000 112,9 99,0 167,8 239,2 156,4

10 000 001 20 000 000 105,2 48,0 109,3 60,9 39,2
20 000 001 100 000 000 185,1 25,0 270,9 0,0 56,6

> 100.000.000 356,0 8,0 0,0 0,0 0,0
Total 1 605,5 1 175,5 1 619,5 1 403,1 1 028,4

Fonte: SISP
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Quadro 10 – Cheques devolvidos por motivo de devolução em quantidade (2017 – 2021)

Quantidade: unidades

2017 2018 2019 2020 2021
Por Instituição Sacada
Não Compensável  94    87    156    117    168   
Falta de Requisito Principal  236    299    372    368    360   
Falta ou Insuficiência de Provisão  1 386    1 489    1 678    975    966   
Saque Irregular  633    605    423    285    305   
Endosso Irregular  4    15    5    5    12   
Cheque com Fundo Revogado – por Justa Causa  2    5    -      1    3   
Cheque sem Fundo Revogado – por Justa Causa  3    3    3    2    1   
Cheque com Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo  -      9    -      1    -     
Cheque sem Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo  5    5    5    1    -     
Conta Bloqueada  77    56    34    34    25   
Conta Suspensa  4    -  1    1    2   
Conta Encerrada  5    2    1    4    -     
Mau Encaminhamento  124    153    91    140    80   
Número de Conta Inexistente  5    8    10    6    5   
Número de Cheque Inexistente  26    27    14    15    14   
Erro nos Dados  91    143    90    27    20   
Importância Incorrectamente Indicada  331    303    396    303    345   
Falta de Entrega do Cheque  2    -  -  -      -     
Registo Duplicado  54    58    343    32    13   
Falta de Carimbo/Referência de Apresentação/Inexistência 
de endosso  -      6    1    2    -     

Cheque Viciado com Fundo  2    3    -      -      -     
Cheque viciado sem Fundo  2    -  -      -      -     
Devolução a Pedido da Instituição Tomadora  35    34    51    25    35   
Motivos Diversos  -      -  -  -     
Imagem não recebida ou elegível  376    291    275    576    272   
Incumprimento na compensação pela Instituição Tomadora  17    -      -      -      -     
Por instituição Tomadora
Incumprimento na Compensação pela Instituição Tomadora  17    -  -      -      -     
Motivo de Devolução Inválido  26    18    15    29    14   
Mau Encaminhamento  4    2    2    -      5   
Falta de Entrega do Cheque  -  -  -  5    -     
Registo Duplicado  2    1    1    5    -     
Devolução Fora do Prazo  17    61    53    53    52   
Excedido o período de arquivo do cheque  -  -  -      -     

Total  3 580    3 683    4 020    3 012    2 697   
Fonte: SISP
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Quadro 11 – Cheques devolvidos por motivo de devolução em valor (2017 – 2021)

Valor: milhões de escudos

2017 2018 2019 2020 2021
Por Instituição Sacada
Não Compensável  31,4    18,2    29,1    25,5    31,9   
Falta de Requisito Principal  99,0    111,9    164,4    197,0    132,6   
Falta ou Insuficiência de Provisão  387,9    412,5    553,3    386,7    308,1   
Saque Irregular  633,4    197,7    338,0    106,1    170,6   
Endosso Irregular  0,3    40,4    1,5    0,2    2,5   
Cheque com Fundo Revogado – por Justa Causa  67,9    0,8    -      1,1    1,0   
Cheque sem Fundo Revogado – por Justa Causa  0,3    0,4    0,9    3,1    0,7   
Cheque com Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo  -      1,6    -      0,1    -     
Cheque sem Fundo Revogado – Apresentação Fora do Prazo  0,2    0,4    0,2    1,2    -     
Conta Bloqueada  5,5    7,3    4,5    13,6    8,7   
Conta Suspensa  0,4    -      0,0    0,0    0,1   
Conta Encerrada  0,2    0,6    0,0    0,1    -     
Mau Encaminhamento  67,5    41,0    24,5    32,1    46,0   
Número de Conta Inexistente  0,3    3,0    1,0    5,3    0,6   
Número de Cheque Inexistente  4,7    9,5    2,6    4,0    2,7   
Erro nos Dados  36,1    58,2    19,3    4,4    2,7   
Importância Incorrectamente Indicada  98,2    110,3    101,0    123,6    134,4   
Falta de Entrega do Cheque  -      3,8    -      -      -     
Registo Duplicado  8,4    0,8    57,7    117,9    0,7   
Falta de Carimbo/Referência de Apresentação/Inexistência de 
endosso  -      0,0    0,2    0,1    -     

Cheque viciado com Fundo  0,0    -      -      -      -     
Cheque viciado sem Fundo  0,3    -      -      -      -     
Devolução a Pedido da Instituição Tomadora  10,9    9,4    15,7    1,0    26,4   
Motivos Diversos  -      -      -      -      -     
Imagem não recebida ou elegível  137,6    124,7    292,9    327,5    142,9   
Incumprimento na compensação pela Instituição Tomadora  1,7    -      -      -      -     
Por instituição Tomadora
Incumprimento na Compensação pela Instituição Tomadora  1,7    -      -      -     
Motivo de Devolução Inválido  3,1    1,0    0,8    12,7    5,1   
Mau Encaminhamento  6,0    1,6    0,5    28,8    0,1   
Falta de Entrega do Cheque  -      -      -      -      -     
Registo Duplicado  0,1    0,0    0,0    0,5   
Devolução Fora do Prazo  4,0    20,4    11,3    10,8    10,5   
Excedido o período de arquivo do cheque  -      -      -      -     

Total 1 607,1 1 175,5 1 619,5 1 403,1 1 028,4
Fonte: SISP
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Quadro 12 – Dados mensais sobre transferências apresentadas em quantidade (2017 – 2021)

Quantidade: unidades 

2017 2018 2019 2020 2021

janeiro 44 395 50 306 56 162 56 162 65 497

fevereiro 49 206 54 682 61 914 61 914 83 835

março 55 757 57 211 69 503 69 503 104 318

abril 52 686 60 036 61 492 61 492 103 749

maio 57 677 65 082 69 480 69 480 118 752

junho 51 619 58 479 74 241 74 241 111 734

julho 60 991 63 324 75 585 75 585 117 391

agosto 56 751 62 046 72 122 72 122 114 134

setembro 55 010 60 037 75 670 75 670 99 469

outubro 60 996 67 337 86 128 86 128 90 977

novembro 60 311 64 914 87 086 87 086 108 157

dezembro 66 476 76 504 102 614 102 614 130 047

Total 671 875 739 958 891 997 891 997 1 248 060

Média mensal 55 990 61 663 74 333 74 333 104 005
Fonte: SISP

Quadro 13 – Dados mensais sobre transferências apresentadas em valor (2017 – 2021)

Valor: milhões de escudos

2017 2018 2019 2020 2021

janeiro 8 858,0 10 056,5 11 149,7 10 920,8 8 430,7

fevereiro 9 125,2 9 043,4 10 898,8 11 699,7 10 047,0

março 11 809,7 10 986,4 12 892,7 13 251,0 12 866,7

abril 8 667,4 10 217,2 12 934,0 9 556,0 12 188,1

maio 11 035,5 12 506,1 13 174,7 8 758,3 12 414,8

junho 10 039,6 10 518,1 11 953,5 9 287,1 12 060,3

julho 9 324,4 12 338,3 12 874,7 10 923,7 12 608,2

agosto 10 434,0 13 139,6 15 236,5 10 225,5 11 493,2

setembro 10 276,5 10 740,6 12 413,6 9 855,7 12 380,0

outubro 11 065,9 11 865,5 12 973,7 10 659,3 12 028,6

novembro 11 270,7 13 376,7 12 948,0 11 773,4 12 560,7

dezembro 16 412,2 15 463,4 19 237,3 12 600,2 17 644,6

Total 128 319,1 140 251,6 158 687,3 129 510,8 146 722,8

Média mensal 10 693,3 11 687,6 13 223,9 10 792,6 12 226,9
Fonte: SISP
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Quadro 14 – Total de transferências por fecho e código 
de operação em quantidade (2017-2021)

Código de operação
Quantidade: unidades

2017 2018 2019 2020 2021
Fecho 1

Reembolsos  708    478    915    465    27   

Rendas/Aluguer  9 750    15 391    16 122    25 691    39 293   

Honorários  301 292    317 999    337 759    381 383    401 401   

Fornecedores  5 090    8 180    9 451    7 512    14 482   

Prestações da Segurança Social  1 450    791    1 209    922    1 108   

Pensões Nacionais  59    123    145    213    365   

Outras Transferências  269 288    298 586    356 855    450 997    776 758   

Pagamentos do Estado (DGT)  12    17    7    20    5   

Transferência doméstica  69    77    100    390    179   

Operaçoes de Mercado  -      -      -      -      -     

Transferência interbancária  -      -      -      -      -     

Subtotal 1  587 718    641 642    722 563    867 593    1 233 618   

Fecho 2

Reembolsos  71    645    15    56    2   

Rendas/Aluguer  25    134    5    61    197   

Honorários  8 597    21 624    10 324    12 830    3 169   

Fornecedores  15    53    104    79    349   

Prestações da Segurança Social  3    21    3    9    10   

Pensões Nacionais  -      1    -      6    36   

Outras Transferências  2 892    8 294    7 949    11 845    10 674   

Pagamentos do Estado (DGT)  -      1    -      1    -     

Transferência doméstica  2    -      -      -      5   

Operaçoes de Mercado  -      -      -      -      -     

Transferência interbancária  -      -      -      -      -     

Subtotal 2  11 605    30 773    18 400    24 887    14 442   

Total  599 323    672 415    740 963    892 480    1 248 060   

Fonte: SISP
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Quadro 15 – Total de transferências por fecho e código de operação em valor (2017-2021)

Código de operação
Valor: milhões de escudos

2017 2018 2019 2020 2021
Fecho 1

Reembolsos  247,2    341,3    204,8    69,7    7,4   

Rendas/Aluguer  428,5    667,1    719,8    908,9    1 303,4   

Honorários  16 495,2    17 904,8    19 315,3    20 071,4    20 997,3   

Fornecedores  1 469,4    5 006,0    6 666,1    2 145,4    2 364,0   

Prestações da Segurança Social  351,7    25,6    33,9    30,5    340,2   

Pensões Nacionais  1,8    21,0    19,4    12,0    6,4   

Outras Transferências  103 846,0    108 970,9    125 141,2    102 888,5    118 495,8   

Pagamentos do Estado (DGT)  1,9    5,0    0,3    1,8    0,2   

Transferência doméstica  225,5    12,6    40,6    327,2    180,9   

Operaçoes de Mercado  -      -      -      -      -     

Transferência interbancária  -      -      -      -      -     

Subtotal 1  123 067,3    132 954,3    152 141,3    126 455,6    143 695,6   

Fecho 2

Reembolsos  3,7    69,7    24,7    2,0    0,0   

Rendas/Aluguer  0,8    7,9    0,1    1,6    7,2   

Honorários  646,6    1 280,0    622,7    659,1    208,7   

Fornecedores  67,5    5,4    36,2    9,6    15,6   

Prestações da Segurança Social  0,4    0,5    0,2    1,0    0,2   

Pensões Nacionais  -      0,0    -      0,1    0,5   

Outras Transferências  4 627,6    6 011,3    5 946,5    2 485,1    2 793,0   

Pagamentos do Estado (DGT)  -      0,5    -      0,1    -     

Transferência doméstica  0,0    -      -      -      2,0   

Operaçoes de Mercado  -      -      -      -      -     

Transferência interbancária  -      -      -      -      -     

Subtotal 2  5 346,6    7 375,3    6 630,4    3 158,5    3 027,2   

Total  128 413,9    140 329,6    158 771,7    129 614,1    146 722,8   

Fonte: SISP
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Quadro 16 – Total de transferências por escalão de valores em quantidade (2017-2021)

Valor: milhões de escudos

2017 2018 2019 2020 2021

< 5.000 49 543 59 863 69 286 110 457 178 621

5.000 - 25.000 177 708 203 922 226 760 316 615 551 576

25.001 - 50.000 141 226 148 380 151 946 152 096 174 240

50.001 -100.000 155 660 171 742 192 315 208 653 222 842

100.001 - 150.000 32 364 38 862 44 480 47 601 54 504

150.001 - 200.000 11 443 13 668 15 792 16 227 18 466

200.001 - 250.000 6 056 7 289 8 292 8 765 10 670

250.001 - 350.000 5 899 6 987 7 826 8 052 9 653

350.001 - 500.000 4 295 5 090 5 460 5 391 6 551

500.001 - 1.000.000 6 029 6 740 7 539 7 971 9 571

1.000.001 - 2.500.000 4 078 4 463 5 122 5 096 5 771

> 2.500.000 5 022 5 409 6 145 5 556 5 595

Total 599 323 672 415 740 963 892 480 1 248 060

Fonte: SISP

Quadro 17 – Total de transferências por escalão de valores em valor (2017-2021)

Valor: milhões de escudos

2017 2018 2019 2020 2021
< 5.000 126,1 148,8 174,1 260,4 405,6

5.000 - 25.000 2 520,0 2 884,1 3 196,7 4 134,4 5 998,8

25.001 - 50.000 5 204,5 5 421,9 5 536,9 5 513,8 6 243,7

50.001 -100.000 10 599,5 11 770,3 13 254,7 14 385,5 15 369,2

100.001 - 150.000 3 838,3 4 604,2 5 256,5 5 597,4 6 387,0

150.001 - 200.000 1 953,2 2 336,0 2 700,1 2 770,7 3 151,0

200.001 - 250.000 1 330,8 1 600,2 1 817,3 1 916,7 2 319,6

250.001 - 350.000 1 726,3 2 032,6 2 272,7 2 334,1 2 808,2

350.001 - 500.000 1 776,3 2 103,6 2 261,0 2 267,5 2 706,7

500.001 - 1.000.000 4 034,9 4 493,6 5 026,7 5 218,8 6 052,0

1.000.001 - 2.500.000 6 100,1 6 780,5 7 740,6 7 712,3 8 482,8

> 2.500.000 89 203,9 96 153,7 109 534,2 77 502,4 86 798,2

Total 128 413,9 140 329,6 158 771,7 129 614,1 146 722,8

Fonte: SISP
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Quadro 18 – Operações liquidadas no SGDL em quantidade (2017-2021)

Valor: milhões de escudos

2017 2018 2019 2020 2021

Liquidação por compensação - SICIL  19 097 520    24 976 863    28 008 768    26 665 124    30 927 159   

Cheques  311 966    305 972    305 080    257 971    266 152   

Transferências interbancárias  599 323    672 415    740 963    892 480    1 248 590   

Rede Vinti4  18 186 231    23 998 476    26 962 725    25 514 673    29 412 417   

Bolsa de Valores*  -      -      -      -      -     

Liquidação por Operação  8 985    9 901    11 755    11 330    12 830   

Mercado Cambial  2 403    2 869    3 495    3 051    3 139   

Mercado Monetário**  1 483    1 801    2 604    3 136    2 771   

Bolsa de Valores  1 181    1 275    1 300    1 238    1 453   

Operações de depósito e levantamento  1 925    1 801    1 775    1 352    1 670   

Outras operações  1 993    2 155    2 581    2 553    3 797   

Total  19 106 505    24 986 764    28 020 523    26 676 454    30 939 989   

Fonte: SISP

*Observação: a partir do ano 2013, o Subsistema de Compensação de Operações Processadas através da Bolsa de Valores de Cabo Verde deixou de 
incorporar o Regulamento do Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação (SICIL).
**Observação: de 2008 até 2012, a Dívida Pública estava a ser integrada na rúbrica Mercado Monetário. No entanto, a partir de 2013 passou a ser 
registada na rúbrica Bolsa de Valores.

Quadro 19 – Operações liquidadas no SGDL em quantidade (2017-2021)

Valor: milhões de escudos

2017 2018 2019 2020 2021

Liquidação por compensação - SICIL  243 931,3    260 600,8    289 236,1    234 500,6    265 537,4   

Cheques  71 825,6    71 073,3    74 425,6    65 733,5    63 647,3   

Transferências interbancárias  128 413,9    140 329,6    158 771,7    129 614,1    146 809,2   

Rede Vinti4  43 691,8    49 197,9    56 038,7    39 153,0    55 080,9   

Bolsa de Valores*  -      -      -      -      -     

Liquidação por Operação  8 249 952,2    8 315 542,5    9 459 638,4    15 076 275,4    12 086 637,6   

Mercado Cambial  56 761,2    62 854,5    84 279,1    72 468,3    74 871,4   

Mercado Monetário**  8 120 270,4    8 165 183,4    9 307 891,0    14 939 265,7    11 904 231,9   

Bolsa de Valores  26 065,6    29 441,6    26 882,7    26 014,5    41 508,2   

Op. de depósito e levantamento  34 520,6    34 149,9    36 061,1    30 092,8    37 636,1   

Outras operações  12 334,4    23 913,1    4 524,5    8 434,1    28 390,0   

Total  8 493 883,5    8 576 143,3    9 748 874,5    15 310 776,0    12 352 175,1   

Fonte: SISP

*Observação: a partir do ano 2013, o Subsistema de Compensação de Operações Processadas através da Bolsa de Valores de Cabo Verde deixou de 
incorporar o Regulamento do Sistema Integrado de Compensação Interbancária e Liquidação (SICIL).
**Observação: de 2008 até 2012, a Dívida Pública estava a ser integrada na rúbrica Mercado Monetário. No entanto, a partir de 2013 passou a ser 
registada na rúbrica Bolsa de Valores.
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