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COMUNICADO 
 

Situação do Sistema Financeiro Nacional - 2017 
 

 

O enquadramento externo em 2017, à semelhança dos dois últimos anos, contribuiu 

positivamente para o desempenho da economia cabo-verdiana, tendo o principal parceiro 

económico do país, a Área do Euro, assinalado o crescimento económico mais acelerado 

desde 2007. Continuou-se a assistir à recuperação da atividade económica nacional, 

indicando um aumento em volume de 3,9 por cento, valor mais elevado desde 2011, de 

acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Estatística. Esta melhoria do contexto e 

das condições é suscetível de favorecer a situação financeira do setor não financeiro com 

reflexos positivos na diminuição do risco de crédito de empresas e particulares. 

 

O setor bancário nacional apresentou sinais de melhorias em alguns domínios:  

 

 Crescimento em 5,6 por cento da atividade bancária, medida pelo total do ativo; 

 

 Evolução positiva em 6,1 por cento do stock de crédito, em ritmo superior ao 

observado no ano anterior, o que, conjugada com a redução do stock do crédito 

vencido, contribuiu para a melhoria dos indicadores de qualidade de crédito; 

 

 Aumento da cobertura dos níveis de crédito em incumprimento;  

 

 Aumento das margens financeira e complementar, com impactos positivos no ROA 

(Return on Asset) e no ROE (Return on Equity);  

 

 Aumento da eficiência operacional com a redução do Cost to Income;   

 

 Aumento em 5,7 por cento dos depósitos; e  

 

 Aumento do nível de solvência, com o rácio de solvabilidade a fixar-se em 17,3 por 

cento, assinalando um aumento de 1,8 pontos percentuais, fruto do incremento da base 

de capital, principalmente do capital considerado de maior qualidade. 

 

No setor segurador verificou-se o aumento do volume de produção em 6,5 por cento, dos 

investimentos em 36,0 por cento e dos resultados líquidos em 21,9 por cento. Para este 

desempenho contribuíram tanto o segmento Vida como o Não Vida. 

 

No mercado de valores mobiliários, a capitalização bolsista alcançou os 68,4 mil milhões de 

escudos (79,7 por cento pertencentes a títulos de dívida pública), com um aumento de 0,9 por 

cento face ao ano anterior. 
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Os sistemas de pagamentos funcionaram de forma contínua, sem interrupções significativas e 

as transações liquidadas no Sistema de Gestão de Depósito e Liquidação, sistema de 

liquidação sistemicamente importante, ocorreram normalmente, devido ao facto da 

necessidade de liquidez efetiva ter-se revelado inferior à disponibilidade de liquidez dos 

participantes. 

 

Considerando o nível de desenvolvimento do país, a especificidade do mercado nacional e as 

características do sistema financeiro, em particular bancário, este ainda apresenta um 

conjunto de vulnerabilidades que podem condicionar a rendibilidade das instituições e 

conduzir à materialização de riscos para a estabilidade financeira, quais sejam:  

 

i. Níveis de crédito em incumprimento ainda em patamares considerados elevados;  

 

ii. Níveis de endividamento elevados das sociedades não financeiras, das empresas 

públicas e dos particulares; concentração do crédito num número limitado de 

contrapartes, principalmente nos setores de construção e habitação e de empresas 

ligadas à atividade imobiliária e turística;  

 

iii. Considerável nível de stock de bens recebidos em dação; e  

 

iv. Concentração do funding face aos cinco maiores depositantes.  

 

A referida conjuntura requer da Supervisão o reforço contínuo da capacidade de 

monitorização do sistema financeiro, com o objetivo da identificação atempada das fontes de 

risco sistémico bem como da implementação célere de políticas e medidas de mitigação dos 

impactos adversos, visando contribuir para a garantia da robustez das instituições financeiras 

e a manutenção da estabilidade do sistema financeiro nacional.  

 

O Relatório de Estabilidade Financeira 2017 apresenta, ainda, seis Caixas, sendo de destacar:  

 

Caixa 2: Principais indicadores do crédito; 

 

Caixa 4: Sistema de controlo interno das instituições financeiras; 

 

Caixa 5: Bens recebidos em dação – Análise da situação e possíveis soluções. 
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