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O cenário central das projeções atuais do Banco de Cabo Verde aponta para um crescimento do PIB em 

volume na ordem dos cinco por cento, sustentado numa mais robusta dinâmica de investimentos (público e 

privado) e num contínuo e significativo aumento do consumo público.   

O maior impulso orçamental ao crescimento deverá resultar da implementação de medidas que visam: a 

promoção do financiamento de micro, pequenas e médias empresas (através de linhas de crédito, bonifica-

ção de juros, reforço de fundos próprios e capacitação, etc.); o incentivo fiscal à atividade de determinados 

nichos empresariais (start-up jovem, shipping e micro-finanças), nomeadamente através do desagravamen-

to da taxa de impostos sobre o rendimento; o reforço das infraestruturas do sector dos transportes, assim 

como urbanas; e o aumento da pensão social, a atribuição de um rendimento social de inclusão e a atuali-

zação salarial e das pensões da administração pública.  

As expetativas de evolução do investimento privado ancoram a projeção de um crescimento maior do cré-

dito à economia e uma recuperação do investimento direto estrangeiro, num contexto de implementação 

de políticas públicas de partilha de risco e de redução do custo do financiamento bancário, de melhoria da 

qualidade do balanço dos bancos nacionais, de resolução de alguns constrangimentos administrativos e 

financeiros que condicionaram a execução de projetos de investimento no ano passado.  

O crescimento do consumo privado deverá ser superior ao registado em 2018, impulsionado pelo impacto 

positivo no rendimento disponível das famílias da atualização dos salários (na administração pública, sobre-

tudo) e benefícios sociais, da estabilização das remessas dos emigrantes e da contenção da inflação. 

As exportações deverão manter um sólido ritmo de crescimento, pese embora algum abrandamento das 

exportações de mercadorias devido ao efeito de base. Perspetiva-se, por conseguinte, um fortalecimento 

das receitas de viagens (após o abrandamento ocorrido em 2018), suportado por uma consistente procura 

turística e um aumento de eventos de cariz regional, continental e mundial no país. As projeções acomo-

dam igualmente um crescimento importante das receitas de serviços de transportes, com a gradual sedi-

mentação do negócio do hub aéreo do Sal. 

As importações deverão manter o ritmo de forte crescimento do ano anterior, para, principalmente, supor-

tarem o aumento da procura agregada cuja componente importada é dominante (nomeadamente formação 

bruta de capital fixo e consumo de bens duradouros).  

Do lado da oferta, o crescimento deverá ser impulsionado em larga medida pelos desempenhos positivos 

de eletricidade e água, comércio, indústria transformadora, transportes e construção. Perspetiva-se alguma 

redução do contributo global do sector público não empresarial, particularmente dos impostos líquidos de 

subsídios. 

A evolução prevista das componentes da procura agregada implica um agravamento da balança de bens e 

serviços em 2019, determinado pelo crescimento previsto das importações de bens.  



A par do comportamento das importações, as expetativas de crescimento dos dividendos expatriados aos 

investidores e dos juros pagos aos credores do Estado deverão determinar o crescimento do défice da ba-

lança corrente de 4,5 para 6,6 por cento do PIB. 

A balança de pagamentos deverá permanecer excedentária, contudo, com o aumento dos desembolsos 

líquidos da dívida pública e com a contínua desmobilização de aplicações no exterior pelos bancos. Em con-

sequência, as reservas internacionais líquidas do país deverão crescer cerca de 25 milhões de euros em 

2019 e garantir 5,4 meses das importações de bens e serviços projetadas. 

Em linha com os desenvolvimentos previstos nas contas externas, os ativos externos líquidos do país deve-

rão aumentar 2,9 por cento em 2019.  

O crédito à economia deverá crescer em torno de cinco por cento, por sua vez, determinado pelo aumento 

dos empréstimos às empresas públicas e privadas, bem como aos particulares. Paralelamente ao cresci-

mento do crédito à economia, o crescimento previsto do crédito ao sector público administrativo deverá 

suportar o contributo, determinante, do crédito interno líquido para o aumento da oferta monetária. 

A taxa média anual da inflação deverá reduzir dos 1,3 por cento para 0,9 por cento, em 2019, traduzindo 

em larga medida as expetativas e consequentes impactos nos preços no consumidor da evolução prevista 

dos preços das matérias primas energéticas e não energéticas nos mercados internacionais.  

O balanço dos riscos à materialização dos cenários centrais de crescimento e inflação aponta para a predo-

minância de riscos descendentes, relacionados com: 

 o enquadramento externo, particularmente os impactos na procura dirigida à economia nacional e 

nos influxos de investimento da materialização do cenário da saída do Reino Unido da União Europeia 

sem acordo, ou da sua protelação (as incertezas terão impactos importantes na alocação dos recursos 

pelos agentes económicos). A eventualidade da ampliação de tensões comerciais globais poderá igual-

mente afetar adversamente a procura turística e a tendência dos preços no consumidor no país, com 

impacto no poder de compra das famílias; 

 a execução dos orçamentos de funcionamento e investimento do Estado aquém do perspetivado pelo 

Ministério das Finanças, com impacto importante na tendência do consumo final e da formação bruta 

de capital fixo; e 

 a persistência de condicionalismos administrativos e financeiros à realização de investimentos no 

país. 

As projeções do Banco de Cabo Verde para 2019 baseiam-se em pressupostos teóricos e no conhecimento 

empírico da economia do país que fundamentam o exercício de programação monetária e financeira. En-

quadram os desenvolvimentos económicos e financeiros mais recentes, as hipóteses técnicas de evolução 

do contexto externo, assim como a orientação das políticas orçamental e monetária no horizonte das pro-

jeções. 


