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COMUNICADO 

 

 

ASSUNTO: MEDIDAS DE ESTÍMULO MONETÁRIO PARA MITIGAÇÃO DO 

IMPACTO DA COVID-19 NA ECONOMIA – ALARGAMENTO DOS COLATERAIS 

ELEGÍVEIS PARA AS OPERAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTO (OMF) 

 

 

A 26 de março de 2020, o Banco de Cabo Verde (BCV ou Banco), no âmbito do “Pacote 

excecional de medidas de estímulo monetário e de flexibilização prudencial para mitigação 

do impacto do coronavírus - Covid 19 na economia  nacional” anunciou, entre outras medidas, 

“A disponibilização aos bancos de uma linha de financiamento, por via da Operação 

Monetária de Financiamento de Longo Prazo, com condições especiais  de financiamento, à 

taxa de juro de 0,75%, podendo o valor ir até 45 milhões de  contos, em função da dívida 

pública detida por cada banco, com maturidade igual ou superior ao prazo do crédito 

concedido”.  

 

Para aceder à linha de financiamento, os bancos deveriam apresentar como colateral títulos de 

dívida pública (Obrigações do Tesouro e Bilhetes do Tesouro), devendo aquela ser acionada, 

até dezembro do ano de 2020, à razão de um total de 5 mil milhões de escudos por mês.  

 

Tendo em conta que, em dezembro de 2020, os efeitos da crise sanitária global na economia 

nacional ainda se faziam sentir, em especial no setor do turismo e dos transportes, fortemente 

dependentes da capacidade de contenção da pandemia também por parte dos países emissores, 
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pelo que os programas de suporte ao setor financeiro, às empresas não financeiras e às famílias 

continuavam a ser essenciais, bem assim atendendo aos riscos associados a uma suspensão 

prematura dos programas de financiamento e medidas de apoio à economia, a 18 de dezembro 

de 2020, o Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde deliberou estender no tempo 

as medidas de estímulo monetário, bem como alargar os ativos elegíveis como colaterais para 

as  Operações Monetárias de Financiamento (OMF), mediante a inclusão dos créditos ou 

carteiras de créditos concedidos a empresas públicas ou participadas do Estado detidos pelas 

instituições de crédito garantidos ou com avales do Estado de Cabo Verde. 

 

A 28 de julho de 2021, o Conselho de Administração do Banco decidiu pela manutenção do 

atual programa de financiamento de longo prazo, através das OMF, até 31 de dezembro de 

2021, de acordo com as condições anunciadas no final do ano transato. Deliberou, também, 

novos ajustamentos que entrarão em vigor, a janeiro de 2022, com vigência até junho do 

mesmo ano, altura em que o Banco procederá a nova avaliação e revisão do programa, 

consoante comunicado deste, emitido a 28 de julho do corrente ano.  

 

Ora, embora as perspetivas mais recentes afiguram-se animadoras, com a evolução recente 

mais favorável e alguma retoma do turismo, ao longo do quarto trimestre do ano, as incertezas 

que ainda rodeiam o processo de recuperação económica, exacerbadas pelo agravamento das 

infeções por Covid-19, pelas pressões inflacionistas e pelos constrangimentos e escassez do 

lado da oferta, a nível internacional, justificam que a autoridade monetária continue atenta à 

evolução dos riscos macrofinanceiros e a reforçar os seus mecanismos de acompanhamento e 

de mitigação dos seus efeitos na economia nacional, condições necessárias para a retoma 

sustentada do progresso económico e social do país. 
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Por seu turno, face (i) aos efeitos disruptivos causados pela pandemia da Covid-19 na economia 

global e (ii) ao cenário de incertezas, a autoridade monetária tem vindo a avaliar, 

constantemente, as medidas de estímulo monetário, designadamente, de apoio à concessão de 

crédito à economia, de modo a estimular a retoma da atividade económica.  

 

Neste contexto, o Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde, reunido em sessão 

ordinária do dia 25 de novembro de 2021, ao abrigo dos artigos 22.º e 30.º da Lei Orgânica do 

Banco de Cabo Verde, aprovada pela Lei n.º 10/VI/2002, de 15 de julho, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 84/IX/2020, de 04 de abril, deliberou alargar os ativos transacionáveis 

e não transacionáveis elegíveis como colateral para as OMF, nos seguintes termos:  

 

1) Passam a ser aceites, a partir de 01 de janeiro de 2022, como ativos transacionáveis e não 

transacionáveis elegíveis para as OMF:  

 

i. Títulos de dívida, designadamente, obrigações, emitidos por sociedades comerciais 

não financeiras e por empresas públicas, com sede em Cabo Verde, desde que 

garantidos por garantias pessoais do Estado de Cabo Verde, ao abrigo do Decreto-

Lei n.º 42/2018, de 29 de junho, ou por outras garantias diretas deste; 

ii. Títulos de dívida, nomeadamente, obrigações, emitidos por instituições de crédito 

(bancos), com sede no território nacional, desde que não tenham sido emitidos pela 

instituição que subscreva a OMF;  
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iii. Créditos bancários concedidos pelas instituições de crédito, com sede no território 

nacional, a sociedades comerciais não financeiras nacionais, desde que garantidos 

por garantias pessoais do Estado de Cabo Verde, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

42/2018, de 29 de junho, ou por outras garantias diretas deste.  

 

2) As condições definidas na deliberação, de 18 de dezembro de 2020, do Conselho de 

Administração, respeitantes à análise e à aceitação dos colaterais elegíveis para as OMF 

mantêm-se inalteradas, sem prejuízo de posterior densificação por decisão do órgão de 

administração.  

 

3) As propostas de subscrição de OMF com as garantias supramencionadas serão apreciadas, 

caso a caso, pelo Banco de Cabo Verde, podendo ser consideradas elegíveis ou não, 

conforme avaliação do risco efetuada.  

 

 

 

Praia, 25 de novembro de 2021 

 

Óscar Humberto Évora dos Santos 

/Governador do Banco de Cabo Verde/ 

 

 


