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Comité de Política Monetária 

- Comunicado n.º 5/2020 

 

O Comité de Política Monetária (CPM), reunido, ordinariamente, por via 

presencial e remota, no passado dia 28 de julho, decidiu recomendar ao Conselho 

de Administração a manutenção da atual orientação da política monetária, 

mantendo as taxas de juro nos níveis atuais e o programa de financiamento do 

sistema bancário através das Operações Monetárias de Financiamento de longo 

prazo. 

Para a avaliação e recomendação efetuadas, o CPM levou em consideração os 

dados disponíveis sobre os efeitos das medidas tomadas em abril, bem como os 

desenvolvimentos internos e externos da conjuntura macroeconómica. 

Os indicadores de tendência da atividade económica disponíveis indiciam uma 

evolução desfavorável do enquadramento externo e da economia nacional no 

segundo trimestre do ano, reflexo da implementação de medidas de restrição a 

atividades não essenciais para conter a propagação da Covid-19. As pressões 

inflacionistas tenderam a reduzir, tendo, em junho, a inflação homóloga e a 

inflação média anual atingido, respetivamente, -0,2 e 1,1 por cento. As pressões na 

balança de pagamentos, entretanto, aumentaram, levando a uma redução do stock 

das reservas internacionais líquidas na ordem dos 17 milhões de euros. Não 

obstante, as reservas permitiam garantir, a 30 de junho, cerca de oito meses de 

importações de bens e serviços projetados para o ano.  

Através da Operação Monetária de Financiamento, o Banco de Cabo Verde cedeu 

fundos a bancos comerciais, no montante total de 2.556 milhões de escudos, até 

28 de julho.  
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As moratórias de pagamento do crédito beneficiaram, até finais de junho, 2.128 

entidades, nomeadamente empresas de diversos ramos de atividade e dimensões, 

particulares e câmaras municipais.  

A autoridade monetária continuará a avaliar os impactos das medidas monetárias 

e prudenciais na próxima reunião do CPM, agendada para 06 de outubro, 

mantendo-se, particularmente, atenta aos desenvolvimentos macrofinanceiros 

internos, de modo a identificar e mitigar, oportunamente, os riscos à estabilidade 

macroeconómica e financeira do país. 

 

 

João Serra 

 

Governador e Presidente do CPM 


