
Comité de Política Monetária 

Comunicado n.º 1/2021 

 

O Comité de Política Monetária (CPM), reunido, ordinariamente, no passado dia 9 de fevereiro, 

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

monetária.  

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

desenvolvimentos macroeconómicos, bem como os efeitos das medidas monetárias e 

financeiras adotadas, desde abril de 2020, para atenuar os impactos da crise sanitária global. 

Com efeito, o CPM constatou que: 

1. refletindo os impactos das medidas de contenção da propagação da Covid-19, a 

economia de Cabo Verde terá registado a pior performance da sua história recente. As 

estimativas das contas nacionais trimestrais publicadas pelo Instituto Nacional de 

Estatísticas mostram que até o terceiro trimestre o produto interno bruto em volume 

contraiu cerca de 15 por cento, especialmente em função dos desempenhos fortemente 

negativos dos ramos de transportes, alojamento e restauração, comércio, imobiliária e 

outros serviços, do lado da oferta. Do lado da procura, o desempenho foi determinado 

pelos contributos negativos das exportações líquidas e das despesas de consumo final. 

Para o quarto trimestre, os indicadores de tendência da atividade económica disponíveis 

indiciam uma modesta recuperação da procura agregada face ao terceiro trimestre. 

2. as pressões inflacionistas reduziram em 2020, em resultado, da queda da inflação 

importada e a contração da procura agregada.  A inflação média anual e a inflação 

homóloga fixaram-se em dezembro, respetivamente, em 0,6 e -0,9 por cento, valores 

que comparam aos 1,1 e 1,9 por cento de dezembro de 2019.  

3.  as contas externas deterioraram significativamente. O stock das reservas internacionais 

líquidas do país caiu cerca de 77 milhões de euros em 2020, em resultado do aumento 

expressivo do défice da balança corrente, para o qual contribuíram, principalmente, a 

redução das reexportações de combustíveis e víveres nos portos e aeroportos 

internacionais, bem como das receitas de viagens e serviços de transporte aéreo. O 

stock das reservas oficiais do país garantia, a 31 de dezembro, 7,9 meses de importações 

de bens e serviços estimadas para o final de 2020;  

4. o défice das contas públicas ultrapassou, em outubro, os 10 mil milhões de escudos, 

impulsionado pela queda da arrecadação fiscal, devido tanto à contração da atividade 

económica e redução das importações como à implementação de medidas de apoio às 

empresas e famílias afetadas pela crise; 

5. através das Operações Monetárias de Financiamento, o Banco de Cabo Verde cedeu 

fundos aos bancos comerciais no montante total de 4.956 milhões de escudos até 31 de 

dezembro. Por seu turno, as moratórias de pagamento do crédito beneficiavam, em 30 

de novembro, 2.708 contratos de empresas, de diversos ramos de atividade e 
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dimensões, particulares e câmaras municipais. O valor em dívida dos contratos em 

moratória ascendia, nesta data, a 19 por cento do stock de crédito à economia e às 

autarquias locais. 

A autoridade monetária do país continuará a monitorizar de perto a conjuntura 

macroeconómica e, com especial acuidade, os impactos das medidas monetárias e financeiras, 

de modo a identificar e mitigar, atempadamente, os riscos à estabilidade macroeconómica e 

financeira do país. 

 

Óscar Santos 

 

Governador e Presidente do CPM 

 

12 de fevereiro de 2021 


