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 Comité de Política Monetária 

Comunicado n.º 4/2021 

O Comité de Política Monetária (CPM), reunido ordinariamente no passado dia 26 de maio, 

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

monetária.  

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

desenvolvimentos macroeconómicos recentes, bem como os riscos à implementação da política 

monetária.  

Com efeito, o CPM atestou que: 

1. Os indicadores, nomeadamente os de alta frequência acompanhados pelo Banco de 

Cabo Verde (BCV) e os de conjuntura produzidos pelo Instituto Nacional de Estatísticas, 

apontam para uma evolução menos desfavorável da atividade económica no primeiro 

trimestre de 2021; 

2. As pressões deflacionistas tendem a desvanecer-se, com o aumento dos preços dos 

combustíveis. Entretanto, a taxa de variação dos últimos doze meses do índice de preços 

no consumidor reduziu de 0,61 por cento registado em dezembro de 2020 para -0,03 

por cento em abril de 2021; 

3. As contas externas mantêm performance desfavorável. O stock das reservas 

internacionais líquidas reduziu, no primeiro trimestre, cerca de 45 milhões de euros, 

passando a garantir 7,0 meses das importações de bens e serviços projetadas para o 

presente ano (7,8 meses do quarto trimestre de 2020); 

4. O défice das contas públicas aumentou de 53 milhões de escudos observados em 

fevereiro de 2020 para 2.303 milhões de escudos em fevereiro de 2021, devido à queda 

das receitas fiscais e outras receitas, respetivamente, em 30 e 53 por cento;  

5. Os bancos continuam a financiar a economia sobretudo no quadro das linhas de crédito 

covid-19, cujos stocks utilizado e concedido fixaram-se em 2.782 e 5.694 milhões de 

escudos, respetivamente. Por seu turno, o stock de crédito sob o regime das moratórias 

ascendeu a 25.279 milhões de escudos a 31 de março de 2021, passando a representar 

20 por cento do stock agregado do crédito à economia e aos governos locais; 

6. Não obstante o aumento do stock de crédito à economia em 1,1 por cento nos primeiros 

três meses do ano, a massa monetária contraiu cerca de um por cento com a diminuição 

dos ativos externos líquidos do banco central e dos bancos comerciais e a liquidação dos 

títulos consolidados de mobilização financeira detidos pelo BCV. 
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7.  Através das Operações Monetárias de Financiamento, de 1 de janeiro de 2021 a 30 de 

abril de 2021, o BCV cedeu, em termos líquidos, 708 milhões de escudos, à banca 

nacional.  

Não obstante a manutenção da orientação acomodatícia da política monetária nos próximos 

meses, tendo em conta as atuais perspetivas macroeconómicas e a ausência de pressões que 

perigam os objetivos de manutenção da estabilidade de preços e de garantia da credibilidade 

do regime cambial de peg unilateral ao Euro, o banco central está a avaliar as estratégias 

adequadas de cessação das medidas excecionais de cariz monetário, bem como micro e macro 

prudenciais em vigor.  

 

Óscar Santos 

 

Governador e Presidente do CPM 

 

31 de maio de 2021 

 


