
GOVERNADOR DO BCV ENTREGA RELATÓRIO AO GOVERNO  

23 de Novembro de 2006  

   

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 e da Administração Pública, o Relatório da conjuntura, com referência a Setembro de 2006, 
e das perspectivas de evolução para os próximos seis meses. O mesmo documento será igualmente 
enviado a outras entidades públicas, designadamente a Comissão Especializada de Economia e 
Finanças da Assembleia Nacional.  

Divulgado através de uma conferência de imprensa concedida aos órgãos nacionais de comunicação 
social, na manhã do dia 23 de Novembro, o Relatório do Banco de Cabo Verde aprecia 
positivamente o desempenho da economia nacional, nos últimos seis meses terminados em 
Setembro, que foi, em parte, influenciado pelos desenvolvimentos favoráveis da economia 
internacional, particularmente dos países da zona euro, donde provém grande parte do fluxo turístico 
e das remessas de emigrantes. A posição externa da economia cabo-verdiana traduziu-se na 
acumulação de reservas externas, de que resultou uma significativa expansão da massa monetária. 
Para absorver parte do excesso de liquidez gerado na economia, o BCV tem vindo a emitir Títulos de 
Intervenção Monetária. O abrandamento do consumo, como resultado dos impactos dos 
ajustamentos de preços ocorridos no ano, foi compensado pelo dinamismo do investimento, em 
particular do investimento directo externo relacionado com serviços de turismo.  

As perspectivas de evolução para o próximo ano sugerem um crescimento do produto no intervalo de 
6.1% a 6.7%, de acordo com as projecções do BCV, e uma inflação no intervalo de 0.5% a 1.5%, 
seguindo a actual tendência decrescente de preços, com a baixa dos preços do petróleo nos mercados 
internacionais. Neste contexto, e na perspectiva de continuação de entradas significativas de recursos 
externos, a política monetária do Banco de Cabo Verde orientar-se-á pela gestão prudente da 
liquidez.  
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