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COMITÉ DE POLÍTICA MONETÁRIA 

- Comunicado nº 2/2019 - 

 

O Comité de Política Monetária reuniu-se, ordinariamente, no passado dia 30 de 

julho para, nos termos do seu regulamento, monitorizar e avaliar os riscos à 

estabilidade macroeconómica, bem como para monitorizar e propor medidas de 

política monetária. 

O Comité decidiu propor a manutenção dos atuais níveis de taxas de juro. 

A decisão foi baseada na análise dos indicadores económicos, disponíveis à data, 

tanto internos como externos. Efetivamente, da apreciação dos desenvolvimentos 

recentes no enquadramento externo, dos indicadores de tendência da atividade e 

das estatísticas disponíveis, o Comité constatou que os indicadores continuam a 

sugerir um desempenho favorável da economia nacional, pesem embora algum 

abrandamento da procura interna e o aumento, ainda que contido, das pressões 

inflacionistas no segundo trimestre do ano.  

De igual modo, o Comité apreciou, positivamente, a melhoria das contas externas 

no segundo trimestre, que resultou num aumento do stock das reservas 

internacionais líquidas na ordem dos 15 milhões de euros face ao primeiro 

trimestre do ano.  

No que respeita à situação monetária, constatou um crescimento da oferta 

monetária, relacionado ao aumento das disponibilidades líquidas sobre o exterior.  

No que toca à liquidez, os dados apontam para uma redução do excedente de 

liquidez no mercado bancário em junho, em termos homólogos, na sequência das 

intervenções do banco central no quadro das operações tipo mercado aberto. 

Assim, o Comité decidiu propor o seguinte: a manutenção dos atuais níveis de 

taxas de juros, uma vez que não há riscos iminentes para a estabilidade 
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macrofinanceira, tendo em conta que a inflação está controlada e existe um nível 

confortável de reservas externas; recomenda, ainda, a manutenção da orientação 

atual da política monetária, tal como expressa no Relatório de Política Monetária 

de abril.  

Contudo, o BCV deve manter-se vigilante e pronto para agir em caso de 

necessidade. 

Até à realização da próxima reunião ordinária, prevista para o dia 30 dia outubro, 

o Comité continuará a monitorar os indicadores macrofinanceiros e os fatores de 

risco para, em caso de necessidade, propor intervenções no sentido da sua 

mitigação. 

 

Praia, 09 de agosto de 2019 

 

João Serra 

 

/Governador do Banco de Cabo Verde/ 

 

 

 


