
 
 

Comité de Política Monetária 

- Comunicado n.º 3/2020 

 

O Comité de Política Monetária (CPM), reunido, extraordinariamente, via correio eletrónico, 
no passado dia 14 de abril, apreciou o draft técnico do Relatório de Política Monetária. 
 
A proposta do Relatório que, depois de revisitada com os contributos dos membros do CPM, 
foi submetida ao Conselho de Administração para aprovação, relata o estado da economia 
nacional em 2019 e perspetiva a sua evolução no curto prazo.  
 
Por um lado, assinala que a economia nacional registou um desempenho favorável em 2019, 
tendo o  produto interno bruto em volume crescido  5,7 por cento,  a inflação média anual 
reduzido de 1,3 para 1,1 por cento, o défice da conta corrente caído dos 5,0 para 0,2 por cento 
do PIB, o crédito ao sector privado crescido 3,9 por cento e o défice das contas públicas, 
reduzido de 2,7 para 1,8 por cento do PIB.  
 
Por outro lado, observa que o ciclo de crescimento da economia nacional dos últimos anos 
deverá ser invertido pelos não antecipados e ainda incertos impactos da pandemia de Covid-
19, em conformidade com os resultados dos cenários central e adverso das projeções do 
Banco de Cabo Verde para 2020. Estas apontam que a atividade económica poderá contrair 
4,0  por cento, no primeiro cenário, e 6,1 por cento,  no segundo. A inflação, por sua vez, 
poderá reduzir para 0,9 por cento, no cenário central, ou aumentar para  1,2 por cento, no 
cenário adverso. Por seu turno, o défice da balança de pagamentos e o stock das reservas 
internacionais líquidas deverão passar a representar, respetivamente, 11 por cento PIB  e 7,4 
meses de importações de bens e serviços, no cenário central, ou 13 por cento e 6,3 meses no 
cenário adverso. Enquanto, o crédito à economia poderá crescer 4,7 ou 2,5 por cento, 
respetivamente, nos cenários central e adverso. 
 
A autoridade monetária não prevê, nos próximos meses, alterar a orientação da sua política. 
Mantém-se atenta ao contexto externo e interno e reforça os seus mecanismos de 
monitorização e mitigação atempada dos riscos à estabilidade macrofinanceira do país, no 
curto e médio prazos. 
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Governador e Presidente do CPM 


