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COMITÉ DE POLÍTICA MONETÁRIA 

- Comunicado nº 3/2019 - 

 

O Comité de Política Monetária reunido, ordinariamente, no passado dia 9 de outubro decidiu 

propor ao Conselho de Administração a manutenção da atual orientação da política monetária 

e dos atuais níveis das taxas de juros de referência.  

A decisão teve por base a análise dos desenvolvimentos macrofinanceiros recentes e das 

perspetivas de evolução para os próximos meses. 

Com efeito, o Comité atestou que os indicadores disponíveis sugerem que o enquadramento 

externo, ainda que menos favorável, continuou a beneficiar a procura externa dirigida ao país e 

o financiamento na economia nacional, além de contribuir para a redução da inflação 

importada. Avaliou favoravelmente: o desempenho da economia nacional, que no primeiro 

semestre registou um crescimento em volume de 5,7 por cento, de acordo com o Instituto 

Nacional de Estatísticas; o crescimento estável e comedido do índice de preços no consumidor, 

cuja taxa de variação média anual se fixou nos 1,2 por cento em agosto; assim como a melhoria 

da balança corrente, que registou um excedente de 0,5 por cento do PIB no primeiro semestre, 

reflexo, sobretudo, da melhoria da balança comercial de bens e serviços. 

O aumento das reservas oficiais do país, em resultado do bom desempenho da balança 

comercial e do aumento significativo dos desembolsos da dívida pública externa, determinou a 

expansão da oferta monetária nos primeiros oito meses do ano, numa conjuntura de 

crescimento moderado do stock do crédito (não obstante o aumento dos fluxos) ao sector 

privado e de alguma redução da taxa média de juros aplicada nas operações de empréstimos. 

No que se refere às condições no mercado monetário, os dados analisados mostram uma 

redução do excedente de liquidez na ordem dos 63 por cento em termos homólogos em agosto, 

em larga medida resultado das emissões de títulos do Banco de Cabo Verde. 

De acordo com a sua agenda, o Comité analisou, igualmente, circunstanciadamente, o Relatório 

de Política Monetária de outubro, cuja publicação foi, posteriormente, aprovada pelo Conselho 

de Administração.  

Até à realização da próxima reunião ordinária, prevista para o dia 26 de novembro, o Comité 

continuará a monitorar os indicadores macrofinanceiros e os fatores de risco aos equilíbrios 

interno (tendência da inflação) e externo (evolução das reservas externas oficiais) para, em caso 

de necessidade, intervir no sentido da sua mitigação. 

 

Praia, 16 de outubro de 2019 

Carlos Rocha 

Governador, p.s. 


