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Decreto-Lei n.º 16/2019 

Regime Juridico dos Prestadores de Serviço e 
Operadores de Sistema de Pagamento 

A Lei n.º 17/2018, de 07 de Setembro sobre o Regi
me Juridico do Sistema Nacional de Pagamentos 
( doravante RJSNP),estabeleceu o regime jurídico apli
cável à regulação, superintendência e gestão do Siste
ma Nacional de Pagamentos, tendo em conta a rele
vância do mesmo para o crescimento económico e 

: desenvolvimento social de S. Tomé e Príncipe. 

Os desenvolvimentos ocorridos nos últimos anos a 
nível internacional em matéria dos serviços de paga
mento, impulsionados, também, pelos recentes avanços 
tecnológicos, e que têm originado o aparecimento de 
novos participantes no mercado, além de produtos, 
serviços e soluções inovadores, comportam desafios e 
oportunidades que exigem um quadro legal e regulató
rio moderno e adequado a facilitar o acesso e exercício 
da atividade de prestação de serviços e operação de 
sistemas de pagamentos, com garantias de segurança e 
transparência e que assegure a proteção dos utilizado
res e do sistema financeiro nacional. 

O presente regime juridico vem regular o RJSNP ao 
tipificar a categoria de instituições de pagamento como 
entidades prestadoras de serviços de pagamento, regu
lando a actividade destas entidades, bem como dos 
operadores de sistemas de pagamento. 

São ainda estabelecidos os requisitos prudenciais e 
os poderes e funções de supervisão e superintendência 
por parte do Banco Central de S. Tomé e Príncipe 

, (BCSTP), enquanto entidade reguladora e de superin-

1 tendência do Sistema Nacional de Pagamentos e enti
dade supervisora das instituições financeiras. 

O regime juridico agora estabelecido, ao modernizar 
e adaptar o quadro santomense à realidade e melhores 
práticas internacionais, procura promover uma maior 
abertura e concorrência com o fim de melhorar e facili
tar o acesso da população a serviços de pagamento 
eficientes e seguros, tendo em vista um aumento da 
inclusão e literacia financeiras, a promoção da ativida
de comercial nacional, o crescimento económico e a 
melhoria das condições de vida dos cidadãos nacionais. 

Face ao disposto no artigo 74.º do RJSNP, foi ouvi
do o BCSTP. 

Nestes termos, ao abrigo da autorização legislativa 
concedida pela Lei N.º 14/2019. 


























