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Ao longo da sua história, tem sido uma preocupação constante do 
Banco de Cabo Verde prestar um serviço de informação à população 
nas mais variadas áreas, designadamente de economia financeira e de 
política monetária. 

Seguindo esta iniciativa, com fins didácticos e pedagógicos, a 
Área de Sistemas de Pagamento decidiu apresentar uma colecção de 
cadernos, incluída na Série - Sistemas de Pagamento, direccionada 
para a população em geral, e em particular aos consumidores 
bancários, prestando-lhes informações relativamente às características 
dos instrumentos e infra-estruturas de pagamento, o seu modo de 
utilização e forma de funcionamento, bem como os direitos e deveres 
que lhes assistem.  

Se, por um lado, a marca Vinti4 está presente em todos os recantos 
das nossas cidades, lembrando-nos a todo o instante da sua existência, 
por outro, não é menos verdade que a população desconhece, ainda, 
muito do potencial dos serviços disponibilizados e de como tirar 
proveito das suas funcionalidades. Esta é a razão pela qual o Banco de 
Cabo Verde optou por publicar o Caderno nº 3 da Série – Sistemas de 
Pagamento sob o tema “Rede Vinti4”.
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InTRoDução

Gerida e operada pela Sociedade Interbancária e Sistemas de Paga-
mentos - SISP -, a Rede Vinti4 afigura-se, presentemente, como uma 
das marcas mais conhecidas a nível nacional, destacando-se como uma 
das principais referências do nível de desenvolvimento e modernização 
do sistema de pagamento cabo-verdiano, se considerarmos não só a 
complexidade da plataforma tecnológica na qual está alicerçada, como 
também a capacidade de penetração dos seus serviços junto da popula-
ção, aliadas à sua abrangência territorial em todas as ilhas do país.

A Rede Vinti4, enquanto rede interbancária vocacionada para a 
prestação de serviços de pagamentos electrónicos, tem registado uma 
evolução excelente em todas as áreas de actuação, devendo ser eviden-
ciada a grande conquista que foi a operacionalização da sua vertente de 
adquirente (“acquirer”) de pagamentos de determinados sistemas inter-
nacionais de cartões.
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Tendo entrado em funcionamento em finais de 1999, a rede ini-
ciou as suas actividades com 12 Caixas Automáticos (ATM), onde 
se podiam utilizar cartões Vinti4 para fazer Levantamento de No-
tas, Consultas de Saldo e de Movimentos e Pedidos de Cheques, e 
8 Terminais de Pagamentos Automáticos (POS), para pagamentos 
de compras. Hoje1 são 157 Caixas Automáticos e 2.851 Terminais de 
Pagamentos.  

Do ponto de vista dos utilizadores, a espera no atendimento nos 
balcões e a poupança de tempo nas deslocações às agências revelam-
-se como factores relevantes do sucesso alcançado e do continuado 
investimento na rede interbancária partilhada de Caixas Automáticos 
e Terminais de Pagamento, única do género no país, quer em termos da 
abrangência territorial, assegurando uma cobertura a todas as ilhas e 
municípios do país, quer da diversidade de serviços disponibilizados. 

É desejável, pois, que a Rede Vinti4 continue a ter um papel pre-
ponderante na eficiência do sistema de pagamentos nacional, o que 
não seria possível sem o dinamismo das instituições de crédito e a 
colaboração do próprio Banco de Cabo Verde.

O Banco de Cabo Verde não podia, ainda, deixar de aqui 
manifestar o seu reconhecimento e consideração pelo precioso 
contributo emprestado pela Sociedade Interbancária e Sistemas de 
Pagamentos - SISP -, para a elaboração deste caderno.

1 Dados relativos ao mês de Outubro de 2012.
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CAPÍTuLo I - CARACTERÍSTICAS GERAIS

1. o que é a Rede Vinti4?

A Rede Vinti4 é uma infra-estrutura de comunicação e equipamentos 
(Caixas Automáticos – ATM – e Terminais de Pagamentos Automáticos 
- POS) criada para interligar a banca nacional e permitir ao cidadão- 
cliente bancário e titular de um cartão Vinti4 ou de outras marcas aceites 
no país, realizar operações de natureza bancária, a qualquer hora do dia. 

2. Que entidade se responsabiliza pela Rede Vinti4?

A Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP) é a 
entidade responsável pela Rede Vinti4. Trata-se de uma sociedade 
parabancária encarregue de gerir as actividades relacionadas com 
o desenvolvimento e utilização de meios de pagamento em Cabo 
Verde, devendo ocupar-se, em particular, da gestão de sistemas 
bancários de pagamentos nacionais e internacionais, emissão 
e gestão de cartões2 de débito, prestação de serviços ligados a 
sistemas electrónicos de pagamentos de transmissão e gestão de 
informação de dados.

3. Quem são os participantes do sistema Vinti4? 

Define-se como participante qualquer entidade que pretenda 
participar num serviço prestado pela Rede Vinti4. De destacar, 
as instituições de crédito (bancos) e as empresas prestadoras 

2 Para mais informações sobre os cartões bancários consulte o Caderno nº 01 da 
Série Sistemas de Pagamento publicado em 2009 no site do BCV: www.bcv.cv.
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de serviços, designadamente, operadoras de telecomunicação, 
empresa de electricidade e seguradoras. 

Os bancos actuam no sistema em duas vertentes: 

 Banco Emissor – aquele que emite cartões bancários;

 Banco de Apoio – aquele que se responsabiliza pelas 
condições de instalação e de suporte logístico aos Caixas 
Vinti4, mais concretamente, pelo abastecimento de notas e 
papel para impressão de recibos. 
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Caixa nº 1 - Marcos relevantes da Rede Vinti4

1999 

Entrada em funcionamento do serviço de Caixa Automático com a 
instalação da primeira Caixa Vinti4 na Agência da Caixa Económica 
na Fazenda, Cidade da Praia. Inicialmente, as máquinas disponibili-
zavam apenas quatro operações: Levantamento de Notas, Consulta 
de Movimentos, Consulta de Saldo e Pedido de Cheque.

2000 

Entrada em funcionamento do serviço de Terminais de Pagamento 
Automático (POS) com a instalação do primeiro equipamento no 
Minimercado Calú & Ângela, em Achadinha, cidade da Praia. 

2003 

Alargamento das operações disponibilizadas nos Caixas Automáticos 
com a introdução da funcionalidade de Pagamentos de Serviços, Recarga 
de Telemóvel, Transferências Interbancárias e Consulta de NIB. 

2004 

Início da aceitação de cartões Visa na rede.

2005 

Entrada em funcionamento do serviço Televinti4.

2006

Entrada em funcionamento do serviço Vinti4net.

Disponibilização do serviço de Publicidade através dos Caixas Vinti4.
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2007

Instalação dos primeiros POS móveis. 

Início de pagamentos ao Estado através da Rede Vinti4 (POS).

2010 

Entrada em funcionamento do serviço de Pagamentos on-line na 
Web com cartões Vinti4 e Visa.

2011

Início do processo de emissão e gestão de Cartões Visa no país.

Estabelecimento de ligação directa ao Mastercard.
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CAPÍTuLo II - SERVIçoS DA REDE

4. Que serviços são disponibilizados através da rede vinti4?

A Rede disponibiliza vários serviços à população, entre os quais 
se pode distinguir: 

 Caixa Automático (CA); 
 Terminal de Pagamento Automático (POS);
 TeleVinti4;
 Vinti4net.

5. o que é um Caixa Automático?

É um equipamento pertencente a uma Rede do sistema bancário 
que permite ao titular do cartão bancário exe-
cutar diversos tipos de operações sem precisar 
deslocar-se ao balcão de uma agência bancária. 
Em Cabo Verde, os caixas automáticos são, habi-
tualmente, designados de Caixas Vinti4. 

Geralmente, o Caixa Automático apresenta o moni-
tor, o teclado, o dispensador de notas, o leitor de car-
tões e os dispositivos de saída de talões ou recibos.

CAIXA AuToMÁTICo

1 – Monitor
2 – Indicador de disponibilidade da máquina
3 – Dispositivo de saída de talão/recibo
4 – Dispositivo de entrada de cartões
5 – Dispositivo para saída de notas
6 – Teclado principal
7 – Teclado lateral



Sistemas de PagamentoCaderno

3

Rede Vinti4Rede Vinti412

Consta que o primeiro Caixa Automático conhecido 
internacionalmente como ATM (Automated Teller Machine) 
foi inaugurado pelo Banco Britânico Barclays, na zona norte 
de Londres, no dia 27 de Junho de 1967.

6. Que operações são disponibilizadas nos Caixas Vinti4?

Através dos Caixas Vinti4 é possível realizar um leque variado 
de operações, tais como levantamento de notas, transferências, 
pagamento de serviços, carregamento de telemóvel, consulta de 
saldos, consulta de movimentos, consulta de Número de Identifi-
cação Bancária (NIB), requisição de livro de cheques, entre outras 
operações normalmente realizadas ao balcão de um banco.

Levantamento de notas 

Esta operação possibilita ao titular retirar notas da sua conta de 
depósito à ordem associada ao cartão. O titular pode levantar um 
montante pré-definido ou escolher outra importância sendo que, 
actualmente, o valor máximo diário permitido para a operação 
de levantamento é de vinte mil escudos por cartão, para todos os 
bancos. O valor mínimo permitido é de mil escudos.

As notas disponibilizadas nos Caixa Vinti4 são objecto de 
verificação de autenticidade e qualidade, em momento prévio 
ao seu carregamento na máquina.

Os montantes pré-definidos são 1.000$, 2.000$, 3.000$, 5.000$, 
10.000$, 15.000$ e 20.000$. Outras quantias podem ser solicitadas 
através da opção “Outros Montantes”, não podendo, contudo, ultra-
passar o valor máximo diário.
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1 - insira o Cartão 

 

2 - insira o Pin 

 

3- escolha Levantamento 

 

4- escolha o valor ou OUTROS 
MONTANTES 

 

5- insira o valor caso tenha optado 
por OUTROS MONTANTES* e 
pressione CONTINUAR 

 

6 – Conclusão da operação com 
sucesso. retire o dinheiro, o recibo e 
recolha o seu cartão. 

*Caso o montante esteja incorrecto 
pressione CORRIGIR e será retornado 
a este menu para introdução do valor 
correctamente. 

 

Levantamento de notas
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Pode acontecer que a 
operação de levantamento 
esteja, temporariamente, 
indisponível no terminal 
devido à falta de notas. Neste 
caso, o utilizador é avisado 
através do indicador de falta 
de dinheiro (símbolo do 
escudo assinalado com uma 
cruz (“X”) vermelha), que 
aparece no ecrã inicial do equipamento.

Durante a realização de uma operação de levantamento, se o Caixa 
Vinti4 já não dispuser de notas suficientes para pagar a totalidade da 
operação, esta é cancelada. No monitor é apresentada a mensagem 
“Lamentamos, mas de momento não podemos satisfazer o seu 
pedido”.

Transferências

Esta operação permite ao titular do cartão bancário ordenar uma 
transferência de fundos para uma conta domiciliada no mesmo 
banco (intrabancária) ou num banco diferente (transferência in-
terbancária). 

No momento da realização da transferência aparecerá no Caixa 
Vinti4 um ecrã para digitação do número da conta destinatária, 
para transferências intrabancárias, ou o Número de Identifica-
ção Bancária (NIB) do destinatário, para transferências inter-
bancárias, e do montante a transferir. No final será emitido um 
recibo como prova de realização da operação.
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1 - insira o Cartão 2 - insira o Pin

3 – escolha Transferência 4 – insira o nib e o montante 

5 – Certifique os dados e pressione 
CONFIRMAR*

6 – retire o recibo 

*Caso os dados estejam incorrectos pressione 
CORRIGIR e será retornado ao menu anterior 
para introdução dos dados correctamente.

Transferências
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Em caso de erros durante a realização da 
transferência poderá ser escolhida a opção ou 
tecla “corrigir” para rectificar os dados. Se o 
cliente errar por três vezes ao introduzir o NIB 
ou o número da conta, a operação será anulada 
e o cartão devolvido automaticamente.

Pagamento de serviços

Esta operação, disponível somente para cartões vinti4, permite ao 
titular proceder ao pagamento de serviços e à consulta de facturas 
das empresas que aderiram ao sistema Vinti4 (ex. telefone, 
água, seguros, etc.). Para fazer o pagamento, o cliente deverá 
disponibilizar os dados que identificam o pagamento no sistema 
Vinti4, quais sejam, a entidade, a referência e o montante. Para 
aderir ao serviço, os titulares devem contactar as empresas do 

serviço pretendido.

A operação, no 
entanto, só está 
disponível nos 
Caixas Vinti4 quando 
a impressora de 
recibos encontra-se 
em funcionamento, 
uma vez que a 
operação termina 
com a emissão de um 
recibo que servirá 
de comprovativo do 
pagamento para o 
cliente. Quando a 
impressora de recibos 
está sem papel, o 

 

 

 

Comprovativo do Pagamento do serviço 

 REDE VINTI4 
N.CAIXA:  1234/1234/12          N.TRANSACÇÃO:  1234 
CARTÃO:  123456789123               DATA:  12/03/2001 
CONTA: 12356923510101                      HORA:  12:34 

P A G A M E N T O    D E    S E R V I Ç O S 
EMPRESA 
Endereço 
Capital Social:   CVE 
Nº Contribuinte: 
Registo da Conservatória: 

SERVIÇO                     12345 
REFERÊNCIA      123 456 789 
MONTANTE     000 000 000$ 

XXXX             (frase do Banco Emissor)      XXXX 
XXXX             (frase da Rede Vinti4)      XXXX 

OBRIGADO 

REDE VINTI4 
N.CAIXA:  1234/1234/12          N.TRANSACÇÃO:  1234 
CARTÃO:  123456789123               DATA:  12/03/2001 
CONTA: 12356923510101                      HORA:  12:34 

P A G A M E N T O    D E    S E R V I Ç O S 
EMPRESA 
Endereço 
Capital Social:    
Nº Contribuinte: 
Registo da Conservatória: 

ENTIDADE                   12345 
REFERÊNCIA      123 456 789 
MONTANTE     000 000 000$ 

XXXX             (frase do Banco Emissor)      XXXX 
XXXX             (frase da Rede Vinti4)      XXXX 

OBRIGADO 
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1 - insira o Cartão 
 

2 – insira Pin 
 

3 – escolha Pagamentos 
 

4 – escolha Pagamentos de serviços 
 

4 – escolha a empresa 
 

5 – Preencha os dados solicitados e  
CONFIRMAR 
 

6 – retire o recibo 
 

Pagamento de Serviços
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indicador de falta de papel aparece 
no monitor inicial assinalado por 
uma cruz (“X”) vermelha. 

Carregamento de telemóvel

Os clientes podem efectuar o car-
regamento de um valor pré-pago 
das operadoras de telecomunicações de móveis que estejam as-
sociadas a este serviço da Rede Vinti4. 

outras operações 

Pedido de livro de cheque

Esta operação permite ao titular do cartão Vinti4 requisitar módu-
los de cheques nos Caixa Vinti4. Ao escolher a operação, será 
emitido um recibo sendo, ao mesmo tempo, enviada uma men-
sagem de aviso do pedido ao banco emissor do cartão.

Consultas 

Através desta funcionalidade, o 
titular do cartão pode consultar o 
saldo, os movimentos ou o NIB 
da conta associada ao cartão usa-
do. Os usuários podem visualizar 
a informação no ecrã do Caixa 
Vinti4 e, ainda, imprimir o talão 
com a informação solicitada. 

outras

O serviço de Caixa Vinti4 disponibiliza, ainda, outras 
funcionalidades, de entre as quais podemos enumerar: alteração 
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de PIN, associação a Televinti4, alteração de PIN Televinti4, 
desassociação do serviço de Televinti4, associação a Vinti4net, 
emissão de segunda via de recibo, impressão de factura a 
pagamento, impressão de factura paga, entrega de donativos e 
compra de bilhetes de espectáculos.

7. Como realizar uma operação no Caixa Vinti4?

Para realizar uma operação no Caixa Vinti4, regra geral, seguem-
-se os seguintes passos:

1º Inserir o cartão no leitor;

2º Digitar o código pessoal (PIN);

3º Escolher a operação pretendida;

4º Proceder a eventuais outros passos 
da operação;

5º Processamento da operação pelo 
sistema; 

6º Concluir a operação; 

7º Recolher o recibo comprovativo da 
realização da operação e recolher as 
notas no caso de levantamentos; 

8º Retirar o cartão.

Existem limites mínimos e máximos de tempo para a 
execução de cada uma das etapas que permitem a realização 
de uma operação, sendo esta cancelada caso a demora seja 
excessiva. Os intervalos de tempos definidos mostram-se 
razoáveis, inclusive, para os portadores de cartões pouco 
habituados a utilizar o serviço.
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8. onde posso encontrar um Caixa Vinti4?

Os Caixas Vinti4 encontram-se espalhados por todo o país, de-
signadamente nas agências bancárias (interior e exterior) e em lo-
cais de grande afluência do público, tais como zonas comerciais, 
hotéis, átrios de determinados serviços públicos, supermercados, 
postos de combustíveis, aeroportos, hospitais, entre outros.

Habitualmente, os Caixas Vinti4 encontram-se disponíveis 24 ho-
ras por dia, todos os dias da semana. Podem, contudo, ocorrer 
limitações de horários dependendo da localização dos mesmos.

O serviço de Caixa Vinti4 permite realizar até três operações 
sucessivas, com total segurança, sem precisar retirar o seu 
cartão.

9. Quem são os donos dos Caixas Vinti4?

Os Caixas Vinti4 instalados na Rede pertencem aos bancos. Cabe 
ao banco a escolha do local para a sua instalação, ficando a SISP 
com a responsabilidade de inspecção do local para se certificar 
que a localização cumpre com as condições exigidas. 
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10. o que é um Terminal de Pagamento Automático?

Um Terminal de Pagamento Automáti-
co ou POS (Point Of Sale, na linguagem 
anglo-saxónica) é um equipamento que 
permite a utilização de cartões bancários 
para realização de pagamentos por via 
electrónica. 

Através deste equipamento faz-se a leitura 
dos dados do cartão para autorização da 
operação e recolha das informações da 
transacção para processamento. A auten-
ticação electrónica da operação é garanti-
da pela digitação do código pessoal e pela 
emissão do recibo/talão com os dados da transacção. 

11. Que operações são disponibilizadas no Terminal de 
Pagamento Automático?

Através do Terminal de Pagamento Automático, o titular do cartão 
pode efectuar determinadas operações, tais como pagamento de 
compras (bens ou serviços), pré-autorização e recarga de telemóvel. 
É, também, possível efectuar devoluções de compras de bens/
serviços através deste serviço.

Compras 

Esta operação permite a realização de pagamentos electrónicos 
através da utilização de cartões Vinti4 ou de outras marcas inter-
nacionais aceites no país, em qualquer estabelecimento comercial 
aderente ao serviço de POS. 

TERMInAL DE PAGAMEnTo AuToMÁTICo
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Para efectuar o pagamento, o comerciante selecciona a 
operação de compras, passa o cartão do titular na ranhura do 
equipamento e digita o valor da compra. O titular confirma 
a operação e respectiva importância a pagar e digita o código 
pessoal (PIN) para autorizar o pagamento. O pagamento é 
efectivado quando aparece no visor a indicação “Transacção 
com sucesso” e, em simultâneo, disponibiliza duas vias 
do comprovativo (talão/recibo) do pagamento, sendo 
uma entregue ao cliente e outra retida no estabelecimento 
comercial. 

Se o valor da compra não aparecer no visor do 
equipamento, o titular não deve inserir o seu PIN, 
pois os dígitos ficarão expostos como se fossem o 
valor a pagar.

Pré-autorização

A operação é disponibilizada na Rede de POS apenas para 
titulares com cartão de crédito. Poderá ser utilizada nos es-
tabelecimentos com actividade comercial que impliquem um 

pedido de autorização antes da concretização da compra, a exem-
plo do que acontece nos hotéis quando se faz o registo do check-in 
das reservas solicitadas pelos clientes.  
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Recarga de telemóvel

Através desta operação o titular do cartão de uma marca aceite no 
POS do comerciante pode efectuar o carregamento de um valor 
pré-pago no seu telemóvel ou no de outra pessoa. 

Devolução de pagamentos

A operação de devolução disponibilizada nos POS permite ao co-
merciante efectuar a devolução do valor total ou parcial de uma 
compra. 

Após a escolha da operação de devolução, o comerciante passa o 
cartão na máquina e introduz as informações solicitadas para a con-
cretização da operação. Logo que recebida a confirmação da execução 
da devolução, o valor é creditado na conta do titular do cartão.

Para solicitar a devolução de um valor, referente a uma 
compra que tenha feito, o titular do cartão deve fazer-se 
acompanhar do respectivo comprovativo (talão/recibo) da 
compra emitido pelo POS. 

12. Como é efectuada uma operação no PoS?

Em termos gerais, seguem-se os seguintes passos para realizar 
uma operação no POS:  

1º O comerciante escolhe a operação, utilizando uma das 
opções do menu “Operações Cliente”; 

2º O comerciante passa o cartão do titular no leitor para leitura 
dos dados;

3º O comerciante procede a eventuais outros passos da opera-
ção;
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4º O cliente digita o código pessoal (PIN);

5º O sistema processa a operação e o cliente é informado, no ecrã, 
da sua conclusão com sucesso ou da ocorrência de algum pro-
blema; 

6º O equipamento disponibiliza o talão comprovativo da ope-
ração. Uma cópia é entregue ao cliente e a outra fica com o 
comerciante.

13. Como é possível identificar as marcas de cartões 
aceites pelo estabelecimento comercial? 

Os estabelecimentos comerciais obrigam-se a exibir em local bem 
visível as marcas dos cartões, nacionais ou internacionais, para 
que os titulares de cartões possam facilmente tomar conhecimento 
que os mesmos são ali aceites. A exemplo de marcas aceites em 
Cabo Verde podemos citar a Vinti4, a Visa, a Visa Electron, a 
Mastercard e o Maestro. 
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Tipos de PoS existentes no país

PoS do tipo fixo assistido – é o tipo de POS mais comum e 
não permite a deslocação do equipamento de um lugar para 
outro.

PoS do tipo móvel – permite o pagamento de transacções 
sem limites espaciais, ou seja, pode ser usado em qualquer 
lugar com cobertura da rede de comunicação para telemóveis.

14. o que é a Televinti4?

TeleVinti4 é um serviço que possibilita ao cliente titular de um 
cartão aceder à sua conta bancária através de um telemóvel. Este 
serviço permite realizar determinadas operações, usualmente dis-
poníveis nos Caixas Vinti4 ou nos POS. 

Cada titular pode adicionar até nove contas bancárias por cada 
número de telemóvel associado ao serviço.

15. Como faço para aderir ao serviço Televinti4?

A activação do serviço onde é associada a conta bancária ao 
número de telefone do cliente é efectuada através dos CA, 
utilizando o cartão da conta que se pretende associar.

O titular do cartão segue os seguintes passos para aderir ao serviço:

1º Introduzir o cartão;

2º Digitar o código pessoal PIN;

3º Escolher a opção do menu “Outras Operações” seguida da 
opção “TeleVinti4”;

TELEVInTI4
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6 – insira os dados solicitados  
e pressione CONFIMAR 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 - insira o Cartão 
 

2- insira o Pin 
 

3 – escolha outras operações 
 

4 – escolha Televinti4 
 

5 – escolha associar 
Televinti4 
 

6 – operação concluída com 
sucesso. Pressione TERMINAR 
e recolha o cartão.  
 

Adesão ao Serviço Televinti4
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4º Digitar o seu número de telemóvel e respectivo operador;

5º Definir o telecódigo de acesso ao serviço; 

6º Confirmar a operação;

7º Terminar a operação e retirar o seu cartão

16. o que é telecódigo?

O telecódigo é um código pessoal de segurança, composto por 
6 dígitos, solicitado ao utilizador sempre que pretender efectuar 
qualquer operação através do TeleVinti4.

17. Todas as operadoras de telecomunicações móveis em 
Cabo Verde permitem o acesso a este serviço?

Sim. Os clientes das duas Redes móveis em actividade no país po-
dem usufruir do serviço TeleVinti4. 

18. Que operações posso efectuar através do serviço 
Televinti4? 

Através deste serviço os clientes bancários podem fazer consultas 
de saldo, de movimentos e de NIB, recarga telemóvel (Telerecarga), 
transferências, pagamento de serviços e pedidos de livro de cheques. 

19. Como faço para obter o comprovativo de uma 
operação efectuada através do serviço Televinti4?

O titular do cartão pode obter o comprovativo de opera-
ções realizadas no Televinti4 através da opção “segunda via 
talão” disponibilizada nos Caixas Vinti4, caso seja a última 
operação efectuada, ou através do extracto da sua conta 
bancária.  
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VInTI4nET

20. Posso aceder ao serviço Televinti4 no estrangeiro?

O serviço TeleVinti4 está activo 24 horas por dia em Cabo Verde, 
ou em qualquer outro país com o qual a operadora móvel do cli-
ente tenha acordos de roaming.

A utilização do serviço de roaming poderá ter custos 
adicionais, pelo que o cliente deve consultar o operador 
móvel sobre os custos associados a este serviço.

21. o que é a Vinti4net? 

É um serviço que dá ao cliente de um banco a possibilidade de 
aderir e aceder à Rede Vinti4 e realizar operações bancárias rela-
tivamente às contas de que seja único titular, ou co-titular, e que 
possa livremente movimentar, utilizando para o efeito a internet 
(serviço on-line).

O serviço permite ao cliente, através de um único acesso, aceder 
a diversas contas que detenha num mesmo banco ou em bancos 
diferentes.

22. Que operações posso efectuar através do serviço 
Vinti4net?

Através do serviço Vinti4net o utilizador pode efectuar operações 
como transferências, pagamento de serviços, recarga de telemóvel, 
consulta de saldo, movimento e NIB e requisição de livro de cheques.
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CAPÍTuLo III - ouTRoS SERVIçoS

23. Que outros serviços a Rede Vinti4 disponibiliza?

Além dos serviços de Caixas Vinti4, Terminais de Pagamento 
Automático, TeleVinti4 e Vinti4net, a Rede Vinti4 disponibiliza o 
serviço de Pagamento On-line na Web.

24. Em que consiste o serviço de pagamento on-line na Web?

Trata-se de um serviço destinado aos estabelecimentos comerciais 
ou entidades prestadoras de serviços, e que lhes permite vender  

 

 
Fluxo transacional de um pagamento on-line via Web 

 

Descrição do fluxo:  

O Cliente solicita o produto/serviço, o pedido é enviado para a Entidade de serviço, que envia o 
pedido de pagamento à SISP, que, por sua vez, solicita autorização ao banco emissor. 
Concedida a autorização o pagamento é efectuado e o produto/serviço será disponibilizado pela 
Entidade. 
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seus produtos, bens ou serviços através de lojas virtuais (sites na 
internet). 

25. Como comerciante, o que devo fazer para aderir a 
este serviço?

Os comerciantes interessados em disponibilizar este serviço aos 
seus clientes devem solicitar a adesão à SISP.

26. Quais são os custos pagos pelo comerciante pelo 
serviço de pagamento on-line? 

O comerciante paga uma taxa de adesão ao serviço, no momento 
da assinatura do contrato e uma comissão pela prestação do 
serviço.

27. Quem pode fazer pagamentos através deste serviço?

Qualquer pessoa que possua um cartão aceite pelo serviço pode 
efectuar compras/pagamentos on-line. Actualmente, são aceites 
neste serviço as marcas de cartão Vinti4 e Visa.
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28. os pagamentos efectuados através deste serviço são 
seguros?

Sim. Os sistemas de pagamentos das marcas de cartões aceites 
garantem a segurança dos pagamentos efectuados através deste 
serviço.

O titular do cartão deve certificar-se, antes de efectuar uma 
compra on-line, que a loja virtual aderente ao serviço de 
pagamento web disponibiliza as imagens das marcas visa, 
verified by visa e Vinti4.

29. o comerciante cobra alguma taxa pelas compras 
realizadas através do serviço de pagamento on-line?

Não. Os comerciantes que aderem ao serviço de pagamento on-
-line, de acordo com as condições de adesão, estão proibidos de 
cobrar aos seus clientes qualquer taxa ou comissão adicional ao 
preço do produto vendido ou serviço prestado.

30. Qual a garantia que o titular do cartão tem de reaver 
o valor de uma compra on-line para o qual não tenha 
recebido o produto/serviço pago?

O contrato de adesão ao serviço de pagamento on-line salvaguarda 
os direitos dos titulares nas situações de falta de entrega do produto 
ou de prestação de serviço. 
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CAPÍTuLo IV - CLIEnTES Do SERVIço DE 
PAGAMEnTo AuToMÁTICo 

31. Quem são, ou podem ser, clientes do Serviço de Paga-
mento Automático?

São, ou podem ser, clientes do Serviço de Pagamento Automático 
todos os estabelecimentos comerciais, empresas ou profissionais 
liberais, denominados comerciantes, que queiram disponibilizar 
esta facilidade de pagamentos aos seus clientes. 

32. Como faço para ser um cliente do Serviço de 
Pagamento Automático?

O comerciante deve contactar o seu banco e requerer a adesão 
ao serviço. O equipamento é fornecido ao comerciante pela Rede 
Vinti4 (acquirer), a título de aluguer.

O estabelecimento que aderir ao Serviço de Pagamento 
Automático obriga-se a aceitar as condições gerais de 
exploração de Terminais de Pagamentos Automáticos e, de 
igual modo, as condições de aceitação de cartões.
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33. o contrato de aceitação do serviço é válido por quan-
to tempo?

O contrato é válido por dois anos, considerando-se automati-
camente renovado por igual período se não for denunciado por 
qualquer das partes, por carta registada com aviso de recepção 
expedida com a antecedência mínima de três meses em relação ao 
término do prazo inicial.

34. De quem é a responsabilidade da ligação telefónica?

Em caso dos POS fixo, a responsabilidade é do próprio comer-
ciante. O comerciante deverá contratar, com as empresas nacio-
nais de telecomunicações, a utilização de uma linha privada para 
o acesso à Rede de pagamentos ou então uma linha telefónica nor-
mal. A fiabilidade e segurança de qualquer das linhas utilizadas 
pelo comerciante serão da exclusiva responsabilidade deste e/ou 
das empresas de telecomunicações, ficando a Rede Vinti4 livre de 
qualquer responsabilidade. 

No caso dos POS móvel, o comerciante paga à Rede Vinti4 uma 
taxa fixa mensal para a comunicação móvel.

35. o comerciante deve ter algum cuidado especial com 
o equipamento?

Sim. O comerciante deve fazer uso prudente do equipamento, 
mantendo-o instalado em local nunca prejudicial à imagem da 
marca Vinti4 e garantir a protecção física contra roubo e dete-
rioração, de modo a impossibilitar qualquer acesso à informação 
lógica contida no equipamento. 

O comerciante compromete-se, ainda, a não deslocar o equipa-
mento e a não ceder a sua utilização gratuita ou onerosa a ter-
ceiros, sem prévio acordo escrito da Rede Vinti4.  
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36. Quais são os encargos suportados pelo comerciante 
que adere ao Serviço de Pagamento Automático?

O comerciante paga uma taxa de adesão ao serviço de pagamento 
automático, na altura da assinatura do contrato e uma comissão 
de serviço ao acquirer em função do volume de negócio efectuado, 
valor este que poderá ser unilateralmente revisto pela Rede Vinti4 
no primeiro mês de cada ano, em conformidade com a variação 
do índice de preços no consumidor verificada no ano anterior.

A informação contida neste caderno não substitui a leitura das 
condições gerais de exploração dos Terminais de Pagamento 
Automático.
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CAPÍTuLo V - PRoBLEMAS CoM oS TERMInAIS 

37. Que tipos de problemas podem ocorrer nos Caixas 
Vinti4? 

Os problemas possíveis de ocorrer nos Caixas Vinti4 podem 
estar relacionados com o uso indevido de cartões, com o próprio 
equipamento ou com a comunicação. 

De entre eles, pode-se destacar:  

 Retenção do cartão após fim do tempo disponível (time-out)

Acontece, quando o tempo disponível para a retirada do cartão 
esgota e este é retido por razões de segurança. Nestes casos, o titular 
deve contactar o seu banco emissor para recuperar o cartão. 

 Demora em desencadear a operação

Dado que o tempo de realização das diversas operações é 
temporizado, se o utilizador não as efectua no tempo definido, 
estas são interrompidas. No ecrã do Caixa Vinti4 aparece uma 
mensagem informando que terminou o tempo disponível, seguida 
da qual o equipamento devolve o cartão ao titular que pode optar, 
ou não, por repetir a operação.   

 o mecanismo de entrega do cartão não funciona

Ocorre quando o Caixa Vinti4 indica ao titular que pode recolher 
o cartão, mas este não lhe é devolvido. O titular deve contactar o 
seu banco emissor de imediato. 
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 Captura do cartão

O cartão pode ser capturado pelo Caixa Vinti4 por várias razões, 
entre as quais:

•	 Por	ordem	do	Banco	–	o	emissor	ordena	a	captura	do	cartão	
por motivos que dizem respeito ao sistema do banco; 

•	 Por	estar	em	Lista	Negra	–	situação	que	ocorre	por	solicitação	
do banco, ou do cliente em caso de extravio, furto ou roubo 
do cartão com o respectivo código secreto; 

•	 Por	cartão	inexistente	–	o	cartão	apresentado	na	Rede	não	
tem correspondência no sistema da Rede Vinti4; 

•	 Por	 cartão	 já	 capturado,	 anulado,	 inibido	 –	 cartão	 cuja	
situação ainda não foi reposta no sistema Vinti4, indicativa 
de que o banco ainda não ordenou à Rede Vinti4 que volte 
a colocá-lo em situação normal. O cartão é capturado e 
colocado em Lista Negra automaticamente; 

•	 Por	tentativas	de	PIN	excedidas	-	o	sistema	verifica	o	código	
secreto introduzido pelo titular em todas as operações do 
serviço requerido; 

•	 Por	 ataques	 contra	 o	 sistema	 -	 cartões	 em	 situações	
consideradas agressivas para o sistema serão capturados e 
colocados automaticamente em Lista Negra;

•	 Por	 avaria	 do	 Caixa	 Vinti4	 -	 uma	 avaria	 da	máquina	 no	
momento em que o titular está a realizar uma operação 
poderá provocar a captura do cartão por razões de segurança;

•	 Cartão	com	prazo	de	validade	expirado	–	o	prazo	concedido	
para utilização do cartão expira, o que leva à sua captura 
imediata em caso de tentativa de uso.  

 o Caixa Vinti4 tem dificuldades na leitura do cartão  

Acontece quando o cartão tem problemas na banda magnética/
chip ou a máquina apresenta alguma anomalia no leitor de cartões. 
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Nestes casos, aparece no monitor a mensagem “Por problemas 
técnicos não é possível prosseguir. Por favor retire o seu cartão”. 
O titular deve, no entanto, tentar utilizar o cartão em outras 
máquinas antes de solicitar a substituição ao seu banco. 

 o Caixa Vinti4 recolhe as notas disponibilizadas

Trata-se de um mecanismo preventivo desencadeado pelo 
próprio sistema devido a demora na recolha das notas. O valor do 
levantamento é regularizado na conta que já tinha sido debitada, 
mas o titular deve, sempre, comunicar a situação ao banco emissor 
do cartão.  

 Valor de notas disponibilizadas diferente do valor solicitado

Tal ocorre quando há falhas no mecanismo de contagem de notas. A 
partir da informação do fecho contabilístico do Caixa Vinti4, feito 
pelo banco de apoio, a Rede Vinti4 comunica ao banco emissor da 
regularização a ser feita na conta do cliente. Não obstante este facto, 
o titular deve dirigir-se imediatamente ao seu banco emissor com o 
talão da operação e solicitar a regularização do montante.  
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Se durante a realização de uma operação acontecer um erro e 
ela não for concluída com sucesso, o cliente poderá verificar 
os movimentos efectuados com o seu cartão, através da 
opção de “consulta de movimentos”. Recomenda-se sempre 
esta consulta, porque na maioria das vezes os movimentos 
que não foram concluídos com sucesso são regularizados 
automaticamente pelo sistema.

 o Caixa Vinti4  apresenta a mensagem “Inicialização do 
ATM” 

Esta situação ocorre quando o Caixa Vinti4 entra automaticamente 
em processo de actualização, não tendo qualquer relação com a 
operação antes realizada, e dura aproximadamente um minuto. O 
titular, ou o próximo que venha a utilizar o Caixa Vinti4, querendo 
realizar outras operações deverá apenas aguardar pela conclusão 
do processo.
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38. Que tipo de problemas podem ocorrer nos PoS?

Dos problemas que podem ocorrer nos POS destacam-se os 
seguintes:

 operação não concluída e valor debitado

Tal acontece quando, por uma razão qualquer, uma operação 
não é concluída no POS, mesmo após a autorização do sistema 
Vinti4. Nestas situações, o valor é regularizado na conta do titular 
assim que o POS voltar a estabelecer comunicação com o sistema. 
Caso o valor não seja automaticamente reposto na conta, o titular 
deve contactar o seu banco emissor e requerer a regularização da 
situação.

 Dificuldade na leitura da banda magnética/chip do cartão

Esta situação pode ocorrer pelos seguintes motivos: leitura 
deficiente do cartão devido à má colocação do mesmo no leitor 
do POS, avaria no leitor de cartões e banda magnética/chip do 
cartão danificada. 

 operação recusada 

Uma operação pode ser recusada devido a problemas na 
comunicação, problemas técnicos no local, na Rede Vinti4 ou no 
banco, recusa da autorização por parte do banco emissor ou da 
Rede Vinti4, prazo de validade do cartão expirado e erro ou falta 
de introdução do código secreto.
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CAPÍTuLo VI – PRECAuçÕES DE SEGuRAnçA no 
uSo DoS TERMInAIS

39. Que cuidados o titular do cartão deve ter ao utilizar 
o PoS?

O titular do cartão deve tomar as seguintes precauções ao utilizar 
o POS:

 Nunca entregue o cartão e nem faculte o código pessoal a tercei-
ros para o utilizarem por si na realização de um pagamento;

 Ao efectuar um pagamento, nunca perca de vista o seu cartão 
e certifique-se de que a leitura do mesmo é feito num único 
POS;

 Ao introduzir o código pessoal durante a realização de um pa-
gamento, certifique-se que o faz em devidas condições de pri-
vacidade, protegendo a sua digitação do olhar de terceiros;

 Após confirmar o valor e digitar o código pessoal, não per-
mita que repitam a operação sem que apareça no ecrã do 
equipamento uma mensagem indicativa de que a primeira 
tentativa foi anulada ou mal sucedida;

 Exija sempre um comprovativo da operação realizada;

 Se detectar algo de suspeito ou anormal no equipamento 
onde é passado o cartão, não efectue o pagamento;

 O comerciante deve conferir a assinatura nas validações de 
transacções com assinaturas. Se o cartão não estiver assina-
do, o comerciante deve pedir ao titular um documento de 
identificação. 
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40. Que cuidados o titular do cartão deve ter ao utilizar 
o Caixa Vinti4?

O titular do cartão deve tomar as seguintes precauções ao utilizar 
um Caixa Vinti4:

 Certificar-se de que a pessoa que se encontra atrás de si man-
tém a distância adequada para assegurar a privacidade no 
momento da introdução do código pessoal;

 Ao digitar o código pessoal, aproxime-se o máximo que 
puder do equipamento por forma a cobrir o teclado com o 
seu próprio corpo;

 Antes de utilizar o Caixa Vinti4, tenha em atenção as pessoas 
nos arredores e, em caso de comportamentos estranhos ou 
suspeitos, dirija-se para outro equipamento;

 Evite utilizar os Caixas Vinti4 em horários nocturnos e em 
locais isolados ou sem iluminação adequada;

 Se ao realizar uma operação notar que o equipamento não está a 
funcionar regularmente ou apresenta instruções não usuais, 
cancele a operação e comunique a situação ao seu banco (emis-
sor);

 Recolha o cartão do leitor assim que apareça a indicação no 
ecrã ” Retire o seu cartão”. Na eventualidade de o cartão fi-
car retido na máquina, informe de imediato o banco emis-
sor da situação e não aceite ajuda de estranhos sob qualquer 
pretexto;

 Nunca force a entrada do cartão no leitor do Caixa Vinti4;

 Depois de completar a operação de levantamento, guarde as 
notas e o cartão discretamente antes de abandonar o local 
de instalação do Caixa Vinti4. Evite permanecer junto ao 
Caixa Vinti4 manipulando e contando as notas; 

 Não deixe os talões das operações junto ao Caixa Vinti4 uti-
lizado, para que os mesmos não possam ser usados, de for-
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ma fraudulenta e de má fé, por terceiros. Após certificar o 
comprovativo da operação em causa, destrua o talão e 
jogue-o no lixo de modo a dificultar uma possível reconsti-
tuição das informações nele constantes;

 Mesmo que não esteja fazendo uso do Caixa Vinti4, se sus-
peitar de qualquer actividade ilícita junto do equipamento, 
abandone o local de uma forma natural e, logo que possível, 
comunique as suas suspeitas às autoridades policiais.
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Caixa nº 2 - Hábitos de consumo na Rede Vinti4

  Em cada levantamento com cartão Vinti4 é retirado em média 
5.000 escudos, enquanto que com cartão visa o valor é de 12.000 
escudos;

 Com cartão Vinti4 gasta-se em média 4.500 escudos em paga-
mentos nos POS, enquanto que com o cartão visa gasta-se 13.700 
escudos;

 O consumo médio por compra com o cartão Vinti4 é de 4.200 escu-
dos nos estabelecimentos comerciais, 27.000 escudos nas agências 
de viagens, 4.500 escudos em hotéis, 1.800 escudos nos restauran-
tes e 13.000 escudos nas rent-a-car;

 O consumo médio por compra com cartão visa é de 6.200 escudos 
nos estabelecimentos comerciais, 26.000 escudos nas agências de 
viagens, 17.000 escudos nos hotéis, 8.000 escudos nos restaurantes, 
13.000 escudos nas rent-a-car e 31.000 escudos nas lojas Duty Free; 

 Em cada operação de transferência com cartão Vinti4 é proces-
sado em média 31.000 escudos, o equivalente ao valor mensal de 
aluguer de um imóvel de classe média;

 Em média, cada factura paga na Rede Vinti4 é de 4.000 escudos;

 Em média, gastam-se 400 escudos em carregamento de móvel;

 O período de maior consumo com cartão Vinti4 ocorre no 2º se-
mestre, particularmente nos meses de Julho, Agosto e Dezembro;

 Com cartão visa gasta-se mais nos meses de Janeiro, Agosto e 
Dezembro;

 Em média, cada POS efectua mensalmente 90 transacções no 
valor de 440.000 escudos;

 Em cada ATM é realizado uma média mensal de 5.000 transacções, 
no valor total de 14 milhões de escudos;

 Cada cartão faz em média 5 operações na Rede no valor de 17.000 
escudos.
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GloSSárIo

Acquirer – é a entidade que adquire os créditos dos comerciantes que 
aceitam os cartões de crédito e de débito e à qual os comerciantes 
transmitem os dados relativos à transacção. O acquirer, que contrata 
com o comerciante a aceitação da marca que representa e que autoriza 
a realização da transacção pelo cliente é também responsável pela 
compilação dos dados relativos às transacções e respectiva liquidação 
aos comerciantes. A cada pagamento com cartão bancário, o acquirer 
paga ao comerciante e cobra-lhe uma comissão. Depois o acquirer é 
reembolsado pela entidade emitente do comerciante e paga-lhe uma 
comissão. 

ATM – Automated Teller Machine, terminologia anglo-saxónica de 
Caixa Automático. Ver Caixa Automático.

Autenticação – processo utilizado para a identificação do titular 
do cartão bancário quando este precisa realizar uma operação. A 
autenticação é feita através da introdução do código pessoal (PIN) ou 
assinatura do titular. Na Rede Vinti4, a utilização do PIN é obrigatória 
para todos os cartões de débito e de crédito.

Autorização – método utilizado para a validação de um titular de 
um cartão bancário junto de uma Rede de pagamentos, quando este 
pretende efectuar uma operação com cartão. 

Banco emissor – banco responsável pela emissão dos cartões. 

Banco de apoio – banco responsável pelas condições de instalação e 
de suporte logístico dos ATM.

Banda magnética - dispositivo electrónico de segurança, sob a 
forma de uma faixa preta no verso do cartão, que contém informação 
associada ao titular, e que permite apenas a leitura dos elementos 
nele constantes.   
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Caixa automático – equipamento automático que permite aos 
titulares de cartões bancários aceder a serviços disponibilizados a 
esses cartões, nomeadamente, levantamento de notas, transferências, 
pagamento de serviços, recarga de telemóvel, liquidação de facturas, 
consulta de saldos e movimentos e pedidos de cheques. Os caixas 
automáticos podem funcionar em sistema de real-time, com ligação 
directa ao sistema automático da entidade emitente do cartão, ou 
on-line, com acesso a uma base de dados autorizada que contém 
informação relativa à conta de depósitos à ordem associada ao cartão 
de débito.

Caixa Vinti4 – caixa automático pertencente à Rede Vinti4. 

Cartão bancário – é um instrumento de pagamento, geralmente sob 
forma de um cartão plástico, que o banco emissor disponibiliza ao 
titular. Este, com base na conta a que o cartão está associado, pode 
adquirir bens ou serviços, realizar pagamentos, efectuar levantamento 
de notas, entre outras operações.  

Cartão Vinti4 – marca do cartão de débito nacional. 

Cartão visa – marca de cartão internacional pertencente ao sistema 
visa.

Chip – dispositivo electrónico de elevada capacidade que armazena 
os dados nos cartões bancários, de forma criptografada, e tem funções 
de segurança que permitem, normalmente, a leitura e modificação 
dos elementos nele constantes. É o suporte de toda a informação 
associada à conta do titular.

Comerciante – conceito que, ao fazer referência ao serviço 
de pagamento automático, designa genericamente todos os 
estabelecimentos comerciais, empresas, serviços ou profissionais 
liberais. 

Contrato de aceitação – contrato entre o acquirer e o comerciante, 
que permite aos clientes deste comerciante pagar as suas compras 
com cartões daquela marca.

Banco emissor – instituição de crédito  autorizada a emitir cartões 
de pagamento. 
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PIn – código numérico, pessoal e secreto do cartão do titular para fins 
de identificação em transacções com cartão (Personal Identification 
Number). 

PoS (Point of sale) - Terminal de Pagamento Automático (TPA) 
instalado nos estabelecimentos comerciais, que permite a utilização 
de cartão.

Rede Vinti4 - rede interbancária que permite ao cliente bancário 
e titular de cartões electrónicos o acesso à sua conta e a realização 
de operações em caixas automáticos e terminais de pagamentos 
electrónicos.  

SISP (Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos) - é 
a entidade encarregue de gerir actividades relacionadas com o 
desenvolvimento e utilização de meios de pagamento em Cabo Verde, 
devendo ocupar-se, em particular, da gestão de sistemas bancários de 
pagamentos nacionais e internacionais, emissão e gestão de cartões 
de débito, prestação de serviços ligados a sistemas electrónicos de 
pagamentos de transmissão e gestão de informação de dados.

Talão/recibo – documento comprovativo das operações feitas na 
Rede Vinti4 (ATM ou POS)

TeleVinti4 – serviço da Rede Vinti4 que permite realizar algumas 
operações bancárias através do telemóvel.

Titular de cartão bancário – pessoa singular ou colectiva em nome 
de quem foi emitido um cartão.

Vinti4net – serviço da Rede que permite realizar algumas operações 
bancárias via internet. 
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LegisLação Cabo-verdiana 

Decreto-Lei nº 58/99, de 20 de Setembro, que cria a sociedade 
anónima denominada SISP – Sociedade Interbancária e Sistemas 
de Pagamentos, SARL.
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Apoio ao Cliente 24 horas

Para sua comodidade, a qualquer momen-
to, poderá entrar em contacto com a Rede 
Vinti4, seja para pedido de esclarecimen-
to, solicitação de informação ou envio de 
sugestões/comentários através do e-mail 
gestao.negocio@sisp.cv, ou pelos telefones 
+2382626316//2624066//8002424.




