
GOVERNADOR DO BCV FAZ A APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO RELATÓRIO AO 
GOVERNO 

20 de Maio de 2009  
   

O Governador do Banco de Cabo Verde, Dr. Carlos Burgo, cumprindo com o estipulado no n.º 3 do 
art.º 18.º da Lei Orgânica da Instituição, remeteu já ao Governo, através da Senhora Ministra das 
Finanças, o Relatório de Política Monetária, com referência a Março de 2009 e que contempla as 
perspectivas de evolução para os próximos seis meses. 

O Relatório será divulgado mediante apresentação pública aos órgãos de comunicação social, 
representantes do sector financeiro cabo-verdiano, comunidade estudantil, e demais convidados e 
pessoas interessadas, na manhã do dia 20 de Maio, às 10H00, no auditório da UniCV.  

O Relatório do Banco de Cabo Verde atesta o abrandamento da economia cabo-verdiana. Os dados 
apresentados para a inflação confirmam a tendência de desaceleração registada desde Novembro do 
ano 2008. Verificou-se uma deterioração das contas externas de Cabo Verde, ditada pelo acentuado 
agravamento do défice corrente, fortemente condicionado pelo défice da balança comercial. As 
projecções apontam no sentido de algum abrandamento gradual no ritmo de expansão monetária, 
explicada pelas constantes oscilações das DLX, resultantes da redução de fluxos externos 
importantes, nomeadamente do IDE associado à imobiliária turística, ao investimento dos emigrantes 
e aos desembolsos da dívida externa privada. O relatório incorpora as projecções do Ministério das 
Finanças em relação ao sector orçamental, nomeadamente um crescimento das receitas fiscais, na 
ordem dos 13%, ficando este a dever-se aos acréscimos verificados na cobrança da generalidade dos 
impostos, de entre os quais se destaca o imposto sobre o valor acrescentado e o imposto único sobre 
o rendimento, a par do aumento dos.   

As perspectivas de evolução para o próximo ano apontam para um abrandamento do crescimento 
económico, em torno de 4,7% e 5,7%, de acordo com as projecções do BCV, e uma inflação no 
intervalo de 1% a 2%, um reforço das reservas internacionais do país, que deverão garantir cerca de 
4,3 meses de importação, um défice público em torno de 7% do PIB e a adopção de uma política 
monetária consistente com o regime de paridade com o euro, orientada pelo princípio da gestão 
prudente da liquidez.  
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