
1 

 

 

 
 

Avenida Amílcar Cabral  Caixa Postal 101  Telefone (+238) 2607000  Fax (+238) 2614447  Praia – Cabo Verde 

www.bcv.cv 

 

COMUNICADO 
 
 

ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DAS TAXAS DE JURO DO 
BANCO DE CABO VERDE 

 
 

Com vista à melhoria da eficácia do mecanismo de transmissão monetária, o Conselho 

de Administração do Banco de Cabo Verde, reunido em sessão ordinária do dia 31 de 

maio de 2019, deliberou proceder à seguinte alteração na estrutura das suas taxas de 

referência: 

 

a) A redução da taxa das Facilidades Permanentes de Cedência de liquidez (FPC) 

em cerca de 150 pontos base, de 4,5 para 3,0 por cento, com o objetivo 

principal de reduzir o corredor das taxas das facilidades permanentes de 

liquidez, diminuindo o intervalo de flutuação das taxas overnight, garantindo, 

praticamente, a simetria das taxas de facilidades permanentes em relação à 

taxa diretora; 

 

b) A indexação da taxa das Facilidades Permanentes de Absorção de liquidez 

(FPA) à taxa diretora, de forma a garantir a simetria a longo prazo do corredor 

das taxas das facilidades permanentes de liquidez; e 

 

c) A manutenção das restantes taxas nos níveis atuais.  

 

As novas taxas entram em vigor a 04 de junho de 2019. 

 

Quadro: Estrutura das taxas de referência do Banco de Cabo Verde 

Taxas Estrutura anterior Nova Estrutura 

Taxa Diretora 1,50% 1,50% 

Taxa da Facilidade Permanente de 

Cedência de Liquidez 

4,50% 3,00% 

Taxa da Facilidade Permanente de 

Absorção de Liquidez 

0,1% 0,1% 

Taxa de Redesconto 5,50% 5,50% 
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As medidas ora adotadas visam, essencialmente, aprimorar o quadro operacional da 

política monetária do BCV, reforçando o canal de juros, assumindo-se como uma 

medida de caráter essencialmente técnico, com vista ao aperfeiçoamento do 

mecanismo de transmissão monetária, mas que tem o potencial de reforçar a orientação 

da política monetária para um maior estímulo ao crédito e ao crescimento económico. 

 

Tais alterações traduzem um esforço de alinhamento do quadro operacional da política 

monetária à teoria e às melhores práticas internacionais, implicando, simultaneamente, 

um realinhamento da taxa de cedência nacional às taxas internacionais relevantes para 

o país, em especial às da Zona Euro. 

 

Assim, a sinalização da política monetária ora adotada está consentânea com a 

orientação da política monetária atual nacional e internacional, norteando-se, também, 

para o reforço da confiança dos agentes económicos na autoridade monetária como 

provedora de liquidez de última instância, podendo contribuir, desta forma, para 

estimular o crédito bancário e o crescimento económico. 

 

A redução da taxa das facilidades permanentes de cedência de liquidez em 150 pontos 

base poderá resultar, ceteris paribus, num aumento marginal do crédito à economia em 

2019 e 2020 e mais significativo em 2021.  

 

De salientar que os impactos almejados destas medidas serão melhor sucedidos se 

combinadas com a implementação eficaz de outras medidas de política económica de 

carácter estrutural, visando o aperfeiçoamento do canal do crédito, enquanto canal 

transmissor dos impactos da política monetária. 
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FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

1. O Banco de Cabo Verde (BCV) tem como objetivo principal assegurar a 

manutenção da estabilidade dos preços, e secundário, promover, no país, a 

liquidez, a solvência e o funcionamento adequado de um sistema financeiro 

assente na estabilidade do mercado. 

 

2. Neste quadro, a política monetária do Banco de Cabo Verde orienta-se para a 

manutenção de um nível de reservas externas consistente com o imperativo de 

garantir a credibilidade do regime cambial de peg unilateral ao Euro, enquanto 

pilar da estabilidade dos preços, condição necessária para a estabilidade 

económica e financeira do país. 

 

3. Para a implementação da política monetária, o BCV utiliza um conjunto de 

instrumentos, nomeadamente as Operações de tipo Mercado Aberto (OMA) e as 

Facilidades Permanentes de liquidez.  

 

4. As OMA materializam-se através da emissão de Títulos de Intervenção 

Monetária (TIM) e de Títulos de Regularização Monetária (TRM), que 

desempenham um papel muito importante na gestão da liquidez bancária e, por 

conseguinte, na afetação das taxas de juro, cabendo aos TRM a sinalização da 

orientação da política monetária.  

 

5. Por seu turno, as facilidades permanentes de liquidez têm como objetivos 

fundamentais absorver ou ceder liquidez às instituições bancárias pelo prazo 

overnight e delimitar a evolução das taxas de juro overnight do mercado. A 

contenção da volatilidade de curto prazo da taxa de juros overnight é 

normalmente considerada o principal objetivo das facilidades permanentes do 

banco central. 

 

6. Tanto a taxa diretora como as taxas das facilidades permanentes de absorção e de 

cedência são indicadores importantes para as instituições financeiras cabo-

verdianas, na definição das taxas de juro para as operações de depósitos e de 

empréstimos, desempenhando, também, um papel relevante nas taxas 

interbancárias, que reagem às alterações nas taxas de juro de referência, 

consoante o grau de eficácia dos canais de transmissão monetária. 
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7. As características do sistema financeiro cabo-verdiano, aliadas ao regime cambial 

de peg fixo e à própria estrutura económica do país, induzem ao pressuposto, de 

que os canais das taxas de juro e do crédito são os principais canais transmissores 

dos impactos da política monetária à economia. Contudo, vários fatores, 

nomeadamente condicionantes estruturais já identificadas, aliadas à manutenção 

do excedente de liquidez bancária, entre outros, têm constrangido estes 

mecanismos, impedindo uma transmissão desejada dos efeitos da política 

monetária ao sector real da economia e impondo a necessidade de se criar 

condições para a melhoria da sua eficácia. 

 

8. Assim, o aperfeiçoamento dos mecanismos de transmissão monetária, com 

destaque para o canal das taxas de juro, tem merecido uma especial atenção por 

parte da autoridade monetária. 

 

9. Com efeito, no âmbito do seu quadro operacional de política monetária, o banco 

central vem, desde maio de 2013, num contexto de reduzidas pressões 

inflacionistas e na balança de pagamentos, implementando medidas com o 

objetivo de estimular a procura interna, em particular o financiamento bancário 

de projetos viáveis, e melhorar o mecanismo de transmissão monetária, num 

contexto de excesso estrutural de liquidez bancária. 

 

10. Em junho de 2017, o BCV implementou um pacote abrangente de medidas de 

política monetária, abarcando a redução das taxas de referência para mínimos 

históricos e a implementação de um conjunto de medidas para aprimorar o 

mecanismo de transmissão monetária, alterando de forma profunda o seu quadro 

operacional de política monetária, destacando-se: 1) a implementação de 

intervenções de TRM por via de leilões de taxa fixa, com colocação à taxa 

diretora; 2) a absorção parcial do excesso de liquidez bancária com base nos 

resultados da previsão de liquidez e, preferencialmente, por via de TIM; e 3) o 

estreitamento do intervalo das facilidades permanentes de absorção de liquidez 

face à taxa diretora. 

 

11. As medidas implementadas desde 2013 contribuíram para reduzir as taxas ativas 

e passivas aplicadas nas operações bancárias, mais acentuadas e contínuas para 

as taxas passivas, bem como para alguma recuperação do crédito ao sector 

privado. Igualmente, o último pacote de medidas de junho de 2017 resultou numa 

descida mais consistente das taxas passivas do que das ativas.  
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12. Contudo, o quadro operacional da política monetária do BCV, apesar de robusto, 

seguindo as melhores práticas internacionais, possui margem para 

aperfeiçoamento, com vista ao aprimoramento contínuo do mecanismo de 

transmissão monetária, nomeadamente do canal das taxas de juro. 

 

13. No concernente ao quadro operacional, o BCV usa um sistema de corredor de 

taxa média em que a taxa de juro diretora é uma meta anunciada para a taxa 

interbancária, aliado a um compromisso do banco central em usar as OMA para 

direcionar as taxas interbancárias para a meta, nomeadamente a taxa que o banco 

central usa para sinalizar a orientação da política monetária, a taxa dos TRM.  

 

14. A taxa de juros diretora está posicionada no meio das taxas das facilidades 

permanentes que constituem o piso e o teto do corredor, definidos numa margem 

fixa acima e abaixo da taxa de juros central, de modo que acompanhem as 

mudanças na taxa diretora. 

 

15. No quadro atual, apenas a taxa das facilidades permanentes de cedência se 

encontra indexada à taxa diretora, existindo uma assimetria das taxas das 

facilidades permanentes face à taxa diretora: a taxa das facilidades de cedência 

possui uma largura de 300 pontos base em relação à taxa central, que contrasta 

com a largura de 140 pontos base da taxa das facilidades de absorção. 

 

16. A experiência demonstra que os dois intervalos para o corredor mais usados 

sejam de 50 pontos base ou 200 pontos base, sendo o intervalo de 200 pontos base 

o limite máximo recomendado pela teoria e pelas melhores práticas 

internacionais.  

 

17. Embora não haja consenso internacional sobre a largura apropriada do corredor, 

existe um entendimento que um corredor estreito oferece uma orientação mais 

clara ao mercado e também ajuda a limitar a volatilidade nas taxas de juro de 

curto prazo, tornando-as mais estáveis.  

 

18. A melhoria do atual quadro operacional da política monetária do BCV implica o 

estreitamento do corredor das taxas das facilidades permanentes de cedência face 

à taxa diretora para um nível praticamente simétrico à largura das taxas das 

facilidades permanentes de absorção em relação à taxa diretora, bem como a 

indexação da taxa das FPA à taxa diretora.  
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19. A envolvente interna aponta para uma conjuntura de pressões contidas nos preços 

no consumidor e na balança de pagamentos e de dinâmica na procura agregada. 

Este quadro, aliado a um contexto de liberalização plena da balança de 

pagamentos, requer uma contínua monitorização dos riscos à estabilidade das 

reservas externas do país e a implementação oportuna de medidas de política 

macroeconómica de mitigação dos referidos riscos, fundamentais à salvaguarda 

da credibilidade do regime monetário do país. 

 

20. Quanto à envolvente externa, perspetiva-se uma contínua desaceleração da 

economia mundial, com a guerra comercial entre os EUA e a China e o Brexit a 

terem repercussões no crescimento económico mundial e na evolução das taxas 

de juro da Zona Euro.  

 

21. No que concerne à política monetária internacional, são de destacar a manutenção 

das taxas de juro de referência pelo Banco Central Europeu (BCE) e pela Reserva 

Federal dos EUA (FED), com o BCE a sinalizar que a decisão deverá prolongar-

se, pelo menos, até o final de 2019. Da mesma forma, as atas do FED, divulgadas 

em abril, indicam que as taxas de juro de referência podem oscilar em qualquer 

sentido, dependendo da evolução de dados económicos e de outros fatores, com 

a maioria dos membros a esperarem que outlook económico contribua para 

manter as taxas inalteradas até ao final do ano. 

 

22. Assim, e considerando a necessidade contínua de aperfeiçoamento dos 

mecanismos de transmissão monetária, com vista ao fortalecimento das 

ferramentas ao dispor do banco central, bem como da eficácia das suas 

intervenções num contexto de choque, o Banco de Cabo Verde possui margem 

para manter a atual orientação da política monetária acomodatícia, por via de uma 

redução da taxa das facilidades de cedência, o que resulta, por seu turno, num 

estreitamento da sua largura face à taxa diretora.  
 

 

Praia, 03 de junho de 2019 

 

João Serra 

/Governador do Banco de Cabo Verde/ 
 

 

 


