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COMITÉ DE POLÍTICA MONETÁRIA 

- Comunicado nº 1/2019 -  

 

O Comité de Política Monetária reuniu-se, ordinariamente, no passado dia 29 de 

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

estabilidade macroeconómica, à implementação da política monetária e à gestão 

das reservas oficiais do país, bem como para identificar e propor medidas de 

mitigação de eventuais riscos decorrentes da liberalização total das operações 

cambiais e das transações económicas e financeiras com o exterior. 

Da agenda da reunião constavam ainda a apreciação do estudo “Aumento da 

eficácia da política monetária em Cabo Verde – Desafios, Oportunidades, Riscos 

e Limitações” e a proposta de alteração da estrutura das taxas de juro de referência 

do Banco de Cabo Verde. 

Da apresentação dos desenvolvimentos recentes (referentes ao primeiro trimestre 

do ano) no enquadramento externo, dos indicadores de tendência da atividade e 

das estatísticas disponíveis, pelo Departamento de Estudos Económicos e 

Estatísticas, o Comité atestou que os indicadores disponíveis sugerem um 

desempenho favorável da economia nacional, nomeadamente da procura interna, 

no primeiro trimestre do ano, pese embora o comportamento misto do 

enquadramento externo e a tendência de aumento das pressões inflacionistas. 

Acresce que essas pressões estão relacionadas principalmente com a transmissão 

dos preços das matérias-primas energéticas dos mercados internacionais aos 

preços administrados de combustíveis, de transportes coletivos urbanos de 

passageiros e de fornecimento de água e eletricidade para consumo doméstico.  
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De igual modo, o Comité apreciou positivamente a melhoria das contas externas 

(um aumento das reservas em cerca de 26 milhões de euros face a dezembro de 

2018), que, de acordo com estimativas preliminares, resultou da melhoria da 

balança comercial de bens e serviços e do aumento do investimento direto, e tomou 

nota, ainda, da deterioração das contas públicas face ao período homólogo, em 

função do aumento das despesas correntes e da aquisição de ativos não financeiros.  

No que respeita à situação monetária, constatou uma moderação da oferta 

monetária, relacionada à redução sazonal do crédito ao sector privado, no que se 

refere às contrapartidas e à diminuição da moeda em circulação, no concernente às 

componentes. 

O acompanhamento monetário apresentado pelo Departamento de Mercados e 

Gestão das Reservas aponta para um aumento expressivo do excedente de liquidez 

no mercado bancário em abril, em termos homólogos, pese embora as intervenções 

do Banco Central no quadro das operações tipo mercado aberto e das emissões do 

Tesouro, preferencialmente em títulos de longo prazo (Obrigações a 7,8 e 9 anos), 

o que constrange a atuação da Autoridade Monetária, a par dos desenvolvimentos 

menos favoráveis nos mercados monetários e obrigacionistas de relevância para o 

país.  

A task force, criada pelo Governador João Serra para o acompanhamento dos 

efeitos da liberalização plena da balança de pagamentos, de acordo com o 

antecipado, não constatou indícios de alterações no comportamento dos agentes 

económicos na sequência do Decreto-Legislativo n.º 3/2018, de 22 de junho, que 

regula o regime jurídico das operações económicas e financeiras com o exterior e 

das operações cambiais no território nacional.  
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O staff paper que documenta exaustivamente e analisa os constrangimentos bem 

como as possíveis soluções para aprimorar o mecanismo de transmissão monetária, 

elaborado pelo Assessor José Galvão, foi avaliado muito positivamente, por trazer 

propostas de soluções estruturais que poderão ser recomendadas ao Governo.  

A proposta, de carácter essencialmente técnico, de redução do corredor entre as 

taxas de facilidades permanentes, que se consubstancia numa redução da taxa de 

facilidade de cedência de liquidez em 150 pontos base, com o propósito de 

aprimorar o mecanismo de transmissão monetária, em conformidade com a 

literatura empírica e as melhores práticas, foi apreciada positivamente pelo 

Comité. De igual modo, o Comité apreciou favoravelmente a proposta de 

indexação da taxa das facilidades permanentes de absorção de liquidez à taxa 

diretora. 

Considerando o efeito marginal nas reservas externas, pela via do aumento das 

importações, conforme preveem as análises elaboradas pelo Departamento de 

Estudos Económicos e Estatísticas, numa conjuntura de pressões inflacionistas 

contidas, o Comité recomendou a submissão da referida proposta, elaborada pelo 

Departamento de Mercados e Gestão das Reservas, ao Conselho de Administração. 

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

Comité continuará a monitorar os indicadores macrofinanceiros e os fatores de 

risco para, em caso de necessidade, intervir no sentido da sua mitigação. 

Finalmente, importa referir que este comunicado inaugura uma nova fase na 

comunicação da política monetária do Banco de Cabo Verde, em prol de uma 

maior transparência e adequada gestão das expetativas dos agentes económicos.  
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Praia, 03 de junho de 2019 

 

João Serra 

/Governador do Banco de Cabo Verde/ 


