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COMUNICADO  

 Situação do Sistema Financeiro Nacional - 2018  

 

O contexto externo continuou, em 2018, a beneficiar a procura dirigida à economia 

nacional e os investimentos no país, e a economia nacional, de acordo com as 

estimativas das contas nacionais trimestrais do Instituto Nacional de Estatística 

(INE), registou um crescimento em volume de 5,1 por cento, depois de ter 

registado, em 2017, um abrandamento de 4,7 para 3,7 por cento. 

 

Esta conjuntura favoreceu a atividade financeira nacional, em particular a bancária, 

que em 2018 registou um conjunto de desenvolvimentos positivos, dentre os quais 

se destacam:  

 

 A evolução positiva, embora moderada, do ativo dos bancos, que registou 

um crescimento de 3,2 por cento, financiado, em grande parte, pelo 

aumento dos depósitos em 4,3 por cento; 

 A evolução positiva em 3,3 por cento do stock de crédito líquido de 

imparidades, comparativamente ao ano transato, contudo, inferior ao 

observado em 2017;  

 A manutenção de um quadro estável de liquidez do sistema bancário cabo-

verdiano, tendo em conta que os rácios de liquidez permaneceram em níveis 

aceitáveis, não obstante uma ligeira redução; 

 A fixação do rácio de solvabilidade do sistema bancário nacional em 16,2 

por cento e, portanto, a sua manutenção em patamares confortáveis (4,2 

pontos percentuais acima do mínimo regulamentar), não obstante a 

diminuição em 1,1 pontos percentuais face a 2017;  
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 A evolução favorável da qualidade dos ativos do sistema bancário, com os 

indicadores de incumprimento a atingirem os valores mais baixos dos 

últimos cinco anos; 

 O crescimento do rácio de cobertura do crédito com imparidade pelas 

imparidades reconhecidas, que superou, pela primeira vez, a cobertura do 

crédito vencido pelas provisões mínimas regulamentares; 

  O robusto aumento da margem financeira dos bancos pelo segundo ano 

consecutivo, em resultado da diminuição significativa dos juros e custos 

equiparados em 783,1 milhões de escudos (-17,8 por cento) e do aumento 

dos juros e proveitos equiparados em 262,2 milhões de escudos (2,4 por 

cento). 

 

No entanto, identificam-se em alguns domínios, no setor bancário, 

desenvolvimentos menos favoráveis, nomeadamente: 

 A desaceleração, pelo segundo ano consecutivo, do crescimento do funding 

do sistema bancário nacional, refletindo, sobretudo, o menor ritmo de 

constituição de depósitos e, em menor medida, a redução do financiamento 

das atividades bancárias através do recurso a instituições de crédito e a 

obrigações subordinadas; 

 O decréscimo dos resultados brutos na ordem de 36,4 por cento face ao ano 

anterior (449,8 mil milhões de escudos), justificado pelo forte impacto do 

aumento dos custos com o pessoal, que cresceram 1,4 mil milhões de 

escudos (48,9 por cento face ao ano de 2017), em larga medida, devido à 

reposição, por decisão judicial imposta ao maior banco nacional, de uma 

contribuição no montante de 1,1 mil milhões de escudos para o fundo 

privativo de segurança social daquele banco; 
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 A consequente deterioração da rendibilidade do sistema bancário cabo-

verdiano face ao período homólogo, patente na redução de 0,2 pontos 

percentuais da rendibilidade do ativo (ROA – Return on Assets) e de 2,7 

pontos percentuais da rendibilidade dos capitais próprios (ROE – Return on 

Equity), as quais se fixaram em 0,3 e 4,8 por cento, respetivamente; 

 A redução do rácio de cobertura do crédito vencido pelas provisões 

mínimas regulamentares em 2,9 pontos percentuais, comparativamente ao 

ano anterior;   

 A redução da eficiência operacional do sistema bancário para o nível mais 

baixo desde 2014, traduzida no aumento do rácio cost-to-income, que se 

fixou em 69,6 por cento (60,2 por cento em 2017), devido ao aumento dos 

custos com o pessoal em 48,9 por cento e ao crescimento dos gastos gerais 

administrativos em 4,5 por cento; 

 

O sector segurador registou um aumento do volume de produção em 5,8 por cento, 

dos investimentos brutos em 10 por cento e dos resultados líquidos em 59,6 por 

cento. A margem de solvência manteve-se em patamares confortáveis.  

 

No mercado de valores mobiliários, a capitalização bolsista global situou-se em 

cerca de 72,8 mil milhões de escudos (um aumento de cerca de 6,4 por cento face 

a 2017), o que representa 39,4 por cento do PIB. Refira-se a continuidade da 

tendência de crescimento da capitalização bolsista global no triénio 2016-2018. 

 

O sistema de pagamentos funcionou de forma contínua e sem interrupções 

significativas, tendo sido realizados importantes investimentos no sentido do 

aumento da fiabilidade e da segurança do sistema. 
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O sistema financeiro nacional, em particular o bancário, continua ainda a padecer 

de um conjunto de vulnerabilidades suscetíveis de condicionar a robustez das 

instituições e de induzir à materialização de riscos para a estabilidade financeira, 

como sejam o nível de crédito vencido ainda em patamar considerado elevado,  a 

concentração do crédito num número limitado de contrapartes, o considerável 

nível de stock de bens recebidos em dação e a concentração do funding face aos 

cinco maiores depositantes.  

 

Com efeito, os resultados dos stress tests confirmam a elevada vulnerabilidade do 

sistema bancário nacional à materialização do risco de crédito, principalmente no 

que se refere à grande concentração da carteira, num contexto de moderada 

exposição face ao risco de liquidez e de relativamente baixa exposição do balanço 

dos bancos aos riscos de taxa de juro e de taxa de câmbio. Em relação aos 

resultados de 2017, observou-se em 2018 um ligeiro agravamento da 

vulnerabilidade das instituições face à materialização dos riscos. 

 

A análise das condições de estabilidade financeira em 2018 aponta, em termos 

globais e face a 2017, para uma ligeira melhoria nos fatores de estabilidade, 

relacionada com o ambiente macroeconómico e financeiro, com a situação 

financeira de empresas e particulares e com o sistema de pagamentos. Refira-se, 

ainda, a manutenção dos níveis de risco relacionados com a gestão das instituições, 

com a estrutura do sistema bancário, com o mercado de valores mobiliários e com 

o contágio entre as instituições financeiras. No entanto, verificou-se um aumento 

da exposição do sistema financeiro nacional a riscos relacionados com a 

solvabilidade e o desempenho das instituições.  
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Visando contribuir para a garantia da robustez das instituições financeiras e a 

manutenção da estabilidade do sistema financeiro nacional, o Banco de Cabo 

Verde continuará a envidar esforços no sentido do reforço da sua capacidade de 

monitorização do sistema financeiro, identificando atempadamente as fontes de 

risco, quer ao nível micro como macroprudencial, e implementando medidas 

adequadas de mitigação dos impactos adversos, em linha com as melhores práticas 

internacionais. 

 

Assim, no âmbito das suas funções, enquanto autoridade de Supervisão 

Macroprudencial, o Banco de Cabo Verde analisa a evolução do sistema financeiro 

no curto e médio prazo, identifica os atuais e potenciais riscos que condicionam a 

estabilidade do sistema financeiro, sobretudo do setor bancário, avalia a 

estabilidade do sistema financeiro nacional e implementa politicas para mitigar os 

riscos e restabelecer o equilíbrio.  

 

Com a publicação anual do Relatório de Estabilidade Financeira, o BCV procede 

à divulgação dos resultados do seu trabalho, em prol da estabilidade do sistema 

financeiro. O Relatório de Estabilidade Financeira de 2018 avalia os riscos à 

estabilidade financeira durante o ano em apreço, bem como apresenta um conjunto 

vasto de iniciativas regulamentares e medidas de estabilização financeira 

implementadas pelo Banco de Cabo Verde, em prol da manutenção da estabilidade 

do sistema financeiro.  

 

Banco de Cabo Verde, 31 de julho de 2019 


