
GOVERNADOR DO BCV REMETE, AO GOVERNO, O RELATÓRIO DE POLÍTICA 
MONETÁRIA 

16 de Novembro 2009 

Em cumprimento do estipulado no n.º 3 do art.º 18.º da Lei Orgânica da Instituição, o Governador do 
Banco de Cabo Verde, Dr. Carlos Burgo, remeteu, hoje, ao Governo, através da Senhora Ministra 
das Finanças, o Relatório de Política Monetária, com referência a Setembro de 2009 o qual analisa a 
evolução macroeconómica da economia cabo-verdiana com referência a Setembro, a política 
monetária realizada nos últimos seis meses e contempla as perspectivas e orientações para a política 
monetária para os próximos seis meses. 
O Relatório do Banco de Cabo Verde confirma a manutenção do ritmo de abrandamento da 
economia nacional, no contexto de uma conjuntura externa desfavorável. Os dados referentes à 
inflação atestam a pronunciada tendência de desaceleração da inflação, registada desde finais de 
2008. Assiste-se ao longo do ano a uma deterioração do défice da conta corrente, explicada 
essencialmente pelo comportamento negativo das exportações líquidas, em particular na sua 
componente ligada ao turismo. A tendência no período é para a manutenção do ritmo de 
abrandamento da expansão monetária, resultante da contracção das Disponibilidades Líquidas sobre 
o Exterior - em consequência da redução de fluxos externos relevantes, nomeadamente do 
Investimento Directo Estrangeiro ligado à imobiliária turística, ao investimento dos emigrantes e dos 
desembolsos da dívida externa privada – conjugada com a desaceleração do crédito à economia. O 
relatório considera os dados referentes à execução orçamental no período em análise, prevendo uma 
deterioração do défice público global em decorrência do efeito conjugado de uma queda esperada 
das receitas fiscais, do aumento das despesas de funcionamento e acréscimo significativo das 
despesas de investimento. 

As perspectivas de evolução para o próximo ano apontam para uma ligeira recuperação da actividade 
económica, com o PIB a situar-se entre os 4% e os 5%, e uma estabilização da taxa de variação 
média anual do índice de Preços no Consumidor, no intervalo de 2% a 3%; a par de um défice global 
de cerca de 11,8% do PIB e de uma política monetária direccionada para a manutenção da defesa do 
regime de paridade fixa com o Euro, com base na estabilidade dos principais fluxos de capitais 
externos e condicionada pelos desenvolvimentos a nível da política orçamental.  
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