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Comité de Política Monetária 

- Comunicado n.º 3/2021 

 

O Comité de Política Monetária (CPM), reunido, ordinariamente, no passado dia 13 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. O documento, conforme prevê o 

artigo 28º da Lei n.º 10/VI/2002, de 15 de julho- Lei Orgânica do Banco de Cabo Verde- relata o 

estado da economia nacional em 2020 e perspetiva a sua evolução no curto prazo, em jeito de 

enquadramento da política monetária a ser seguida nos próximos seis meses.  

O documento assinala, por um lado, que Cabo Verde teve, em 2020, devido à crise sanitária 

global provocada pela Covid-19, o pior desempenho económico desde 1980. O produto interno 

bruto em volume decresceu 14,8 por cento, o défice da balança corrente aumentou de 0,4 para 

16,5 por cento do PIB, o stock de reservas internacionais líquidas do país reduziu cerca de 80 

milhões de euros, enquanto o défice e a dívida pública inverteram a tendência de queda, 

fixando-se, respetivamente, em nove e 156 por cento do PIB em finais de 2020. Por outro lado, 

perspetiva, para 2021, um crescimento da economia em torno de seis por cento, garantido o 

controle da pandemia no Ocidente, em particular nas economias parceiras de Cabo Verde, bem 

como no país. 

Considerando as atuais perspetivas macroeconómicas e na ausência de pressões inconciliáveis 

com os objetivos de manutenção da estabilidade de preços e de garantia da credibilidade do 

regime cambial de peg unilateral ao Euro, a política monetária continuará a acomodar a 

recuperação da economia nacional, nos próximos meses.  
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Governador e Presidente do CPM 


