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1. Introdução 

As perspectivas de evolução da economia mundial tem sido 

condicionadas pela evolução pouco favorável dos índices de 

confiança, ilustrada principalmente pela crise dos merca-

dos accionistas. 
 
A economia dos EUA, que registou um desempenho notá-

vel nos primeiros 3 meses do ano, tem sido determinante 

para as expectativas e confiança a nível global. No entanto, 

espera-se um crescimento mais lento e gradual, da mesma 

economia ao longo do ano, por quanto o mercado de traba-

lho e os investimentos produtivos pouco tem correspondido 

aos estímulos de políticas (monetária e orçamental) expan-

sionistas. 
 
Em Cabo Verde, em resultado de políticas de cariz menos 

restritivo implementadas nos primeiros meses do ano, pre-

vê-se que a economia cresça 4% em 2002. Taxas de juros 

mais baixas e actualização salarial, deverão impulsionar o 

consumo e o investimento privado. Por seu turno, o au-

mento esperado dos donativos e do crédito externo deverão 

contribuir para um desempenho favorável dos investimen-

tos públicos no ano. 
 
De acordo com as informações disponíveis, a balança de 

pagamentos na primeira metade de 2002, teve um compor-

tamento favorável, determinado pela atenuação do défice 

corrente e pela evolução positiva da balança de capital e de 

operações financeiras. 
 
As contas públicas, igualmente registam um comporta-

mento favorável. Reflectindo o aumento das receitas arre-

cadadas, aliado a redução das despesas correntes, as finan-

ças públicas apresentam um superavit no seu saldo global 

incluindo donativos, de 2.394 milhões de escudos (3,2% do 

PIB) no 1º trimestre de 2002. 
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Igualmente no mercado de trabalho mantem-se  a tendên-

cia de evolução favorável, com a taxa de desemprego a es-

tabilizar-se em torno dos 15,5% no 1º semestre do ano. 
 
O comportamento dos preços, no entanto, não tem sido fa-

vorável. A taxa de  variação a 12 meses do índice de preços 

no consumidor tem-se mantido, desde o início do ano, aci-

ma dos 4%.  
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Com a retoma  da economia americana e as outras econo-

mias desenvolvidas a começarem a apresentar sinais, ain-

da que ténues, de recuperação, as perspectivas de evolução 

da economia mundial conhecem uma melhoria. 
 
Não obstante, a situação da económica global tem vindo a 

reflectir a evolução negativa dos índices de confiança, par-

ticularmente  do mercado accionista. Por outro lado, as ex-

pectativas de evolução futura da economia mundial conti-

nuam condicionadas pela permanente ameaça de ataques 

terrorista  aos EUA, pelo conflito no Médio Oriente e pela 

incerteza quanto a eventuais acções americanas contra o 

Iraque. 
 

Quadro 1 

2. Enquadramento Externo da Economia de Cabo 

Verde 

Economia 
Mundial

PIB tcr em % 2,5 1,3 -0,4 2,3
Inflação tma em % 1,7 2,2 -0,5 2,9
Desemprego em % 6 8,4 5,8 6,3
Fonte: Espirito Santo Research, OCDE, FMI, Comissão Europeia

tcr- taxa de crescimento real
tma- taxa média anual

Indicadores Económicos em 2002 (Previsões)

EUA Zona Euro Japão

 
EUA 

A aceleração no ritmo de crescimento  da economia ameri-

cana no 1º trimestre de 2002 afasta os sinais de recessão, 

que ainda ensombravam os agentes económicos. 
 
Depois de ter evidenciado um crescimento anualizado de 

1,7% no último trimestre de 2001, a actividade económica 

nos EUA cresce 6,1% nos primeiros três meses de 2002. 

Para este resultado, contribuíram grandemente o desem-

penho bastante favorável dos investimentos 

(particularmente em habitação, +15,7%), de um elevado 

aumento dos gastos públicos (+12,4%), como também o 

bom comportamento das exportações (+6,8%). 
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Embora  não persistindo dúvidas, no que se refere à reto-

ma americana, prevê-se que o seu crescimento  se processe 

de forma mais lenta e gradual. 
 
Uma criação de emprego ainda ténue1, uma performance 

bolsista fraca2 e a confiança dos agentes em queda tem 

contribuído  para uma evolução moderada do consumo pri-

vado. 
 
Assim, os indicadores relativos  ao 2º trimestre  confirmam 

o abrandamento da actividade económica, permitindo, con-

tudo, ainda antever com alguma segurança um bom de-

sempenho a nível dos fundamentals, na segunda metade 

do ano. 
 
Baseando-se nos sinais positivos dos indicadores de activi-

dade e, embora reconhecendo o risco da crise de confiança  

vir a produzir efeitos reais, o Fed reviu em alta as suas ex-

pectativas de crescimento para 2002 de 3,5% e 3,75%, con-

tra 2,5% a 3% apresentadas em Fevereiro. 
 
Este crescimento deverá ser acompanhado  por uma infla-

ção moderada entre 1,5% e 1,75% e por um desemprego en-

tre 5,75% e 6%. 
 
O dólar deverá continuar a depreciar-se, embora lenta e 

gradualmente. O défice externo igualmente mantém a sua 

tendência de deterioração, face ao diferencial de cresci-

mento esperado entre os EUA e os seus parceiros comerci-

ais. 
 

Zona Euro 

O abrandamento nos indicadores em Junho na Zona Euro, 

após um crescimento do PIB 0,3% no 1º trimestre de 2002,  

é tido como um sinal de que o crescimento deverá ser lento 

nos próximos meses. 
 
No 1º trimestre  a desaceleração do consumo privado (de 

1,5% para 0,7% em termos homólogos) foi compensada por 

1 No mercado de trabalho, o emprego 

registou uma estabilização nos últi-

mos 4 meses, após as quedas regista-

das desde o início da recessão. No en-

tanto, em Junho situava-se ainda 1% 

abaixo do nível observado no período 

homólogo. No 2º trimestre a taxa de 

desemprego aumentou de 5,6% para 

5,9%. 

2 Subsiste uma forte desconfiança  

em relação às práticas contabilísticas 

das empresas, o que tem contribuído 

para uma evolução negativa susten-

tada dos principais índices bolsistas 

desde Janeiro. 
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um contributo menos negativo do investimento. Neste tri-

mestre as exportações líquidas deram um contributo signi-

ficativo para a variação homóloga do PIB (0,7 p.p.). 
 
As expectativas de crescimento na Zona Euro arrefeceram 

com os indicadores de confiança e, os indicadores de activi-

dade (nomeadamente na construção e no retalho)  a acusa-

rem uma retracção. 

Por outro lado, a evolução recente do mercado de trabalho 

(a taxa de desemprego mantinha-se em 8,3% em Maio) não 

deixa antever uma procura interna mais sólida no curto 

prazo.  
 
As estimativas do crescimento do PIB na Zona mantem-se, 

não obstante o risco que a retoma esteja fragilizada pela 

evolução do mercado accionista. 
 
Ao longo do mês de Junho, o euro registou um movimento 

de apreciação face à generalidade das principais moedas 

internacionais, destacando-se, sobretudo, a subida face à 

divisa norte-americana. 
 
Após vários meses em tendência de depreciação do dólar, o 

euro atinge a paridade com o dólar a 15 de Julho, manten-

do-se posteriormente, ligeiramente acima da moeda ameri-

cana. 

Caixa 1 

A Paridade EURO/USD 
 
Desde Fevereiro de 2000, que o euro não atingia a paridade com 
o dólar. A crise de confiança existente e centrada no mercado 
accionista norte-americano, onde os principais  índices desceram 
aos mínimos dos últimos quatro anos, está a condicionar forte-
mente a procura do dólar e a provocar uma saída de capitais dos 
EUA. Assim, sem que a Zona Euro mostre de facto uma recupe-
ração económica sólida e vivendo igualmente uma conjuntura 
bolsista delicada, o euro recupera.  
 
De qualquer forma, apesar da apreciação do euro em 13% este 
ano (até Junho 22), o dólar ainda está a mais de 10% acima do 
valor aquando do nascimento do euro em Janeiro de 1999. 
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A apreciação do euro tende a beneficiar a descida da inflação e 
mesmo a confiança dos agentes económicos embora, por outro 
lado, possa retirar alguma competitividade às exportações da 
Zona. Mas se a apreciação for progressiva e a procura interna 
recuperar de forma mais consistente, o crescimento económico 
não será prejudicado. 
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3. Procura e Produção 

Após um abrandamento considerável no seu ritmo de cres-

cimento, segundo o Banco de Cabo Verde, a economia cabo-

verdiana deverá  crescer, em termos reais 4% em 2002. 
 
                 Quadro 2 

Os desempenhos do consumo e do investimento impulsio-

nados pelas políticas de cariz menos restritivas implemen-

tadas, deverão explicar, em grande medida, o previsível de-

sempenho do produto, no corrente ano. 
 
Assim, espera-se um crescimento de 4,8% em termos reais 

do consumo das famílias, sobretudo dos bens duradouros 

importados e, um aumento de 6,3% do consumo público, 

em grande parte despesas com o pessoal, devido à actuali-

zação salarial.  
 
O aumento previsto dos donativos e do crédito externo 

para 2002 deverá ter impacto positivo na evolução do in-

vestimento público (7,6%), destinadas, em grande medidas 

as obras em curso (estradas, cais de pesca da Praia,...). Por 

seu turno, a redução nas taxas de juros nominais, ocorrida 

em Junho, deverá estimular a evolução dos investimentos 

privados (7,7%). 
 
A nível externo, prevê-se, que o acréscimo das reservas 

câmbiais, venha a contribuir para o incremento das impor-

tações em 9,1%, em termos reais. As exportações, contudo 

deverão registar um abrandamento no seu ritmo de cresci-

mento (19% em 2001 para 8,7% em 2002). 

t.v. volume t.v. preços valor t.v. volume t.v. preços valor t.v. volume t.v. preços valor
Consumo Famílias 3,5 -2,4 47.836 3,0 3,7 51.094 4,8 3,1 55.182
Consumo Público 12,3 3,5 17.665 3,7 0,0 18.324 6,3 2,5 19.973
Investimento 4,6 -3,2 23.126 -2,6 3,6 23.347 5,9 2,2 25.274
Exportações 13,4 3,0 16.441 19,0 3,7 20.287 8,7 4,0 22.924
Importações 4,7 1,3 40.852 5,9 1,6 43.940 9,1 0,8 48.334
PIB 7,9 -2,3 64.217 3,5 4,0 69.112 4,0 4,4 75.019
Fonte: Banco de Cabo Verde

milhões de CVE

 Produto Interno Bruto
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4. Mercado de Trabalho 

Os indicadores de mercado de trabalho atestam uma evo-

lução favorável  no 1º semestre de 2002. Segundo o resulta-

do do inquérito “Observatório de Migrações e Emprego” re-

alizado nos centros urbanos pelo Instituto de Emprego e de 

Formação Profissional (IEFP), a taxa de desemprego esta-

bilizou-se em torno dos 15,5%, diminuindo  7,25 p.p. relati-

vamente ao semestre homólogo anterior, ao passar de 

22,8% para 15,5%. Enquanto que a taxa de actividade ten-

de para 63% da população. 
 
Sal regista a mais elevada taxa de actividade do país, 77%, 

seguia de Praia (70%). 
 
O desemprego continua a afectar, principalmente, a faixa 

etária 15-24 anos, que corresponde a jovens à procura do 1º 

emprego, não obstante, aumenta nos primeiros meses de 

2002, nas faixas 25-44 anos (2,3 p.p.) e 45-64 anos (5,8 p.

p.). O encerramento de algumas empresas, entre as quais 

TRANSCOR, SOCOÍNA, poderá explicar tal facto. 
 

                                  Quadro 3 

 
Numa análise por concelhos, S. Filipe continua a albergar 

o maior número de desempregados (26%), tendo aumenta-

do em 3,2 p.p. a sua taxa de desemprego relativamente ao 

1º trimestre de 2001. 
 
Por sectores de actividade, constata-se decréscimos de de-

semprego na agricultura, pecuária e pesca; na indústria 

transformadora e na construção. 

1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri 
Total 20,5 19,3 22,9 21,3 24,5 21,0 15,1 15,9 14,4 16,6

15--24 anos 31,7 29,7 34,5 36,0 39,3 36,0 26,6 33,0 22,3 28,5
25--44 anos 15,2 13,7 19,1 15,2 17,6 15,4 11,8 9,7 12,0 12,8
45--64 anos 15,6 16,7 13,2 10,4 20,8 11,1 3,4 3,2 9,0 12,8
65 e + anos 10,0 16,7 9,1 17,6 15,4 0,0 0,0 6,7 ---- 9,6

Fonte:IEFP

2000 2001

Evolução da Taxa de Desemprego por Grupos Etários

2002

Evolução Taxa de Desemprego por 
Concelhos

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

1º
Tri
00

2º
Tri
00

3º
Tri
00

4º
Tri
00

1º
Tri
01

2º
Tri
01

3º
Tri
01

4º
Tri
01

1º
Tri
02

2º
Tri
02

em
 %

Nacional Praia Sta Catarina S. Vicente Sal S. Filipe



12                                                                                                   Banco de Cabo Verde / Agosto 2002 

Boletim Económico 

5. Inflação 

Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional 

de Estatísticas (INE), os preços têm manifestado uma ten-

dência de evolução relativamente moderada. Reflectindo o 

esgotamento dos efeitos induzidos pela actualização dos 

preços de combustíveis a taxa de inflação média apresenta 

um decréscimo a partir de Março de 2002. Situando-se em 

Junho, a taxa de inflação média em 4%, enquanto que a 

homóloga a 1,9%. 
 
Os preços das categorias “ bens e serviços diversos” e 

“habitação, equipamentos e materiais de uso doméstico”, 

que vinham acusando progressivos aumentos desde o pri-

meiro trimestre do ano anterior, explicam o comportamen-

to dos preços em termos homólogos, ora registado. 
 
Dada a evolução desfavorável dos preços internos, se com-

parada  aos preços internacionais, os bens transaccioná-

veis regista um incremento na taxa de inflação média, na 

ordem dos 4,7%, enquanto que os transaccionáveis apre-

sentam uma taxa média de 2,9%. 
 
Importa ainda referir que, a Ilha de S. Vicente apresenta a 

taxa de inflação média mais elevada (4,6%), quando com-

parada às outras zonas geográficas, facto explicado essen-

cialmente pela evolução da classe “alimentares” que cres-

ceu 7%, em resultado do aumento das tarifas alfandegárias 

de alguns produtos alimentícios, entre os quais a carne. 
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6. Balança de Pagamentos 

A balança de pagamentos caboverdiana regista uma me-

lhoria no seu comportamento no primeiro semestre de 

2002, reflectindo a moderação do défice da balança corren-

te e um resultado bastante favorável da balança de capital 

e de operações financeiras. 
 
A moderação do défice da balança corrente, tanto em rela-

ção ao semestre anterior (-22,9%), como em relação ao se-

mestre homólogo (-37,8%) fica a dever-se  principalmente à 

evolução das balanças de serviços e de transferências cor-

rentes. A balança de rendimentos retoma  a sua tendência 

habitual  de evolução negativa e, a balança de bens, forte-

mente condicionada pela componente mercadoria geral, de-

teriora-se. 
 
Denota-se um agravamento da balança comercial, devido 

ao aumento das importações, apesar das exportações de 

mercadorias terem registado um acréscimo de 37% face ao 

semestre anterior.  
                                                                             Quadro 4 

2000 2001
1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 1º tri 2º tri

Produtos Agrícolas
Bananas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Café 0,0 10,9 0,0 2,7 4,0 4,26 0,0 0,0

Produtos do Mar
Peixe enlatado 4,0 9,2 2,8 4,2 2,2 0,0 0,0 0,4
Peixe congelado 42,8 17,3 0,0 8,1 5,8 3,4 2,2 3,0
Peixe fresco 14,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 2,4
Crustáceos e Lagostas 28,9 10,7 3,0 3,2 0,4 4,1 13,2 4,5

Produtos Tradicionais 90,1 48,7 5,8 18,2 12,4 12,3 15,4 10,3
Outros Produtos

Couro e Peles 1,2 3,0 0,6 1,2 0,7 0,5 1,0 0,5
Calçado e Partes de Calçado 658,7 511,2 185,1 123,0 92,7 110,4 155,4 115,8
Vestuário Interior e Exterior 446,8 606,5 129,4 124,1 194,7 158,3 141,9 127,5
Componentes Electrónicos 29,9 26,4 9,1 10,2 6,0 1,1 3,2 4,6

Produtos Transformados 1.136,6 1.147,1 324,2 258,5 294,1 270,3 301,4 248,4
Medicamentos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 0,1
Outros 45,5 12,3 0,6 1,4 5,9 4,4 2,6 2,3

Reexportações 2.939,4 2.955,1 874,5 870,9 651,0 558,7 968,4 904,0
Total 4.211,6 4.163,1 1.205,1 1.149,0 963,4 845,7 1.316,1 1.165,1
Fonte: Direcção Geral das Alfândegas

2001 2002

 Evolução das Exportações por Produtos

milhões de CVE
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O aumento das importações de mercadorias, principalmen-

te dos bens energéticos  tem consequências, igualmente ne-

gativas ao nível do comportamento dos transportes maríti-

mos (fretes), cujo  saldo deteriorou em 10% face ao semes-

tre anterior. No entanto, a performance dos transportes aé-

reos e das viagens por motivo de turismo contribuíram 

para um desempenho favorável dos serviços, cresceram 

8,4%, relativamente ao semestre anterior). 

 
               Quadro 5 

2000 2001
1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 1º tri 2º tri

Exportações de Serviços 12.561,0 15.907,5 3.934,4 4.184,6 4.037,9 3.750,5 4.443,1 4.001,0
Transportes Marítimos 351,6 399,0 81,3 123,1 90,3 104,3 82,7 29,7
Transportes Aéreos 4.905,3 5.771,7 1.290,2 1.550,9 1.579,7 1.350,9 1.654,0 1.790,8
Viagens 4.732,3 6.621,5 1.771,1 1.660,2 1.699,3 1.490,8 1.999,0 1.769,9

Turismo 4.686,4 6.539,1 1.752,5 1.660,2 1.662,2 1.464,2 1.973,9 1.750,4
Serviços de Comunicações 1.252,0 1.334,3 245,1 371,6 265,2 452,4 153,1 143,6
Serviços de Construções 113,2 19,9 3,7 0,0 16,3 0,0 5,7 1,4
Serviços de Seguros 124,7 304,1 151,7 147,0 2,5 2,9 144,3 0,2
Serviços Financeiros 1,2 4,4 1,4 1,4 1,2 0,5 2,0 0,0
Serviços de Informática e de Informação 9,4 11,5 8,2 0,9 1,0 1,5 1,1 1,2
Regalias e Direitos de Licença 0,3 16,1 0,0 1,2 13,5 1,4 45,6 8,1
Serviços Empresariais 230,9 268,1 54,3 83,2 65,7 64,9 56,7 37,0
Serv. Pessoais Cult. e Recreat. 1,3 8,5 4,2 0,4 0,2 3,8 0,0 0,2
Serviços não Governamentais 838,9 1.148,3 323,3 244,8 303,1 277,1 298,7 218,9
Fonte: Banco de Cabo Verde

2001 2002
 milhões de CVE

Exportação de Serviços

 

Registando um acréscimo de 8,2%, relativamente ao se-

mestre homólogo, os serviços contribuíram em grande me-

dida para o resultado favorável da balança corrente. 
 
No que concerne às transferências correntes, a tendência 

decrescente das remessas de emigrantes, que se vinha re-

gistando, desde 3º trimestre de 2001, persiste nos primei-

ros três meses de 2002. A situação do mercado de trabalho 

nos principais países de acolhimento, poderá explicar em 

grande medida, o decréscimo registado no ritmo de cresci-

mento das transferências de emigrantes, na ordem dos 

21%, no 1º semestre de 2002 . Contudo, os donativos ao Go-

verno de Cabo Verde e outras transferências de carácter 

privado têm compensado, a evolução menos favorável das 

remessas. Assim, as transferências correntes conhecem 
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 um incremento de 24,5%, no 1º semestre de 2002. 
 
 
                                                             Quadro 6 

Por seu turno, as remessas de emigrantes em bens de capi-

tal, os desembolsos da dívida externa  privada contribuí-

ram para a evolução positiva da balança de capital e de 

operações financeiras (41,7%) na primeira metade do ano 

2002, cujo saldo fixou-se 4508,3 milhões de CVE. 
 
O resultado da balança global reflecte-se favoravelmente 

na evolução das reservas externas, que tem-se mantido 

acima dos dois meses de importação de bens e serviços. 
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Activos Externo Liq.Totais Activos Externo Liq.do BCV 
Reservas Internacionais 

2000
1º Tri 2º tri 3º tri 4º tri 1º Tri 2º tri 

EUA (USD) 20,0 4,8 5,7 0,3 4,8 4,1 5,1
Países Baixos (EURO) 10,3 2,7 2,4 3,3 3,5 1,9 2,2
França (EURO) 9,4 3,5 2,5 4,5 3,5 3,2 3,8
Itália (EURO) 5,5 1,1 1,9 2,0 1,5 0,7 0,5
Alemanha (EURO) 2,5 0,6 0,6 0,5 0,2 4,0 3,8
Portugal (EURO) 14,3 3,7 3,5 3,8 4,9 0,2 0,3
Reino Unido (GBP) 0,8 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Suíça (CH) 2,3 0,8 0,5 0,5 0,4 0,0 0,0
Outros (USD) 20,1 1,0 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9
Total (CVE) 7.740,8 2.055,5 2.122,5 2392,6 2.280,8 1.761,6 1.929,9
Fonte: Direcção Geral das Alfândegas, Correios, Bancos Comerciais. Cálculos Banco de Cabo Verde

2001 2002
milhões de Unidades

Remessas de Emigrantes por País de Origem
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7. Políticas Monetária e Câmbial 

A estabilidade verificada no nível das reservas externas e, 

o desempenho favorável  das contas públicas no início do 

ano, permitiram a adopção de medidas de política monetá-

ria que favoreça o crescimento económico em 2002. 
 
Assim, em Maio o banco central baixa as suas taxas direc-

toras (cedência e absorção de liquidez do sistema), fixando-

as em 10% e 3,5%, respectivamente. 
 
Em consequência, em Junho os bancos comerciais fizeram 

uma revisão em baixa das suas taxas de operações activas 

e passivas, mantendo, no entanto, constante as margens 

bancárias. 
 
Situando-se em 48.163,9 milhões de escudos, o agregado 

M2 apresenta uma taxa de crescimento de 1,9 p.p. abaixo 

do target (7,5%) estipulado, em Junho. Conquanto reflec-

tindo o comportamento dos activos externos líquidos  a 

massa monetária regista em termos homólogos, um acrés-

cimo de 12%. As disponibilidades líquidas sobre o exterior 

atestam um acréscimo em Junho de 2002 de 11,2%, em re-

sultado dos desembolsos de dívida concedida pela União 

Europeia, das entradas de juros de Trust Fund, bem como 

da ajuda orçamental concedida pelo Governo de Angola.  
 
           Quadro 7 

 Dez/99  Dez/00  Mar/01  Jun/01  Set/01  Dez/01  Mar/02  Jun/02
 1 - Reservas Internacionais Líquidas do Sistema 8.110,1 7.139,4 7.024,5 7.458,3 7.326,2 10.002,4 12.076,5 10.784,4

2- Activos Domésticos Liquidos 28.519,1 34.349,2 35.372,8 35.534,5 35.870,7 35.570,4 35.490,5 37.379,5
2.1 - Crédito líq. ao SPA 13.874,7 21.571,9 22.220,9 22.083,8 21.347,9 20846,8 21.106,0 22.326,2
2.2 - Crédito á Economia 18.888,1 19.316,6 20.036,4 20.669,1 21.297,4 22193,1 22.471,3 23.146,3
2.3 - Crédito ás Inst. Financ. n/Monetárias 8,1 7,7 7,4 7,0 6,7 6,3
2.4 - Outros Activos Líquidos -4.243,7 -6.539,3 -6.892,6 -7.226,1 -6.782,0 -7.476,5 -8.093,5 -8.099,3

3- M2 36.629,2 41.488,6 42.397,3 42.992,8 43.196,9 45.572,8 47.567,0 48.163,9
Fonte: Banco de Cabo Verde

Evolução dos Principais Indicadores Monetários
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A facilidade de saque concedida por Portugal, ao abrigo do 

Acordo de Cooperação Câmbial e, o encaixe de divisas re-

sultante da retirada em circulação das antigas moedas de 

denominações nacionais dos países que formam a Zona Eu-

ro, com a entrada física em circulação da moeda única eu-

ropeia, também são apontados como responsáveis pelo 

comportamento das disponibilidades líquidas sobre o exte-

rior. 
 
Por seu turno, reflectindo o comportamento positivo do cré-

dito líquido ao sector público administrativo (4,1% em rela-

ção a Dezembro de 2001 e de 1,1% em termos homólogos), 

devido ao aumento registado no nível de depósitos (21,5%), 

o crédito interno líquido mantêm a sua tendência de 

abrandamento do seu ritmo de crescimento (4,1% em Ju-

nho de 2002). 
 
No mercado da dívida pública, em resultado do desempe-

nho das contas públicas, regista-se desde Abril de 2002, re-

duções substanciais nas taxas de colocação dos Bilhetes de 

Tesouro. A taxa de colocação a 3 meses, que conhecia in-

crementos à volta dos 10%, nos primeiros três meses do 

ano, atinge 6,9% em Junho. 
 
Igualmente, as curvas de rendimentos, para todos os pra-

zos revelaram em Junho, uma baixa generalizada. No en-

tanto, para o prazo de seis meses, este decréscimo foi signi-

ficativamente inferior ao verificado nos outros prazos.  
 
No que se refere à política câmbial, reflectindo o desempe-

nho da moeda caboverdiana a taxa de câmbio efectiva no-

minal acusa uma apreciação de 0,82%, relativamente a De-

zembro passado. 
 
Em Junho de 2002, o escudo caboverdiano valorizou-se 6% 

face ao dólar americano e 3,4% face à libra esterlina. A 

apreciação do escudo relativamente ao dólar é explicado 

em grande medida pela crise do mercado bolsista condicio-
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nada igualmente, pelo facto de alguns indicadores econó-

micos americanos, traduzirem um crescimento a um ritmo 

inferior ao esperado. 
 
Face à libra esterlina, a apreciação da moeda nacional teve 

por base as expectativas da entrada do Reino Unido na 

Zona Euro.  
 
Por seu turno, a taxa de câmbio efectiva real revela uma 

significativa apreciação (1,4%), traduzindo, a evolução dos 

preços internos, tendencialmente superiores aos dos princi-

pais parceiros, manifestando-se na perda de competitivida-

de  da economia caboverdiana. 
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8. Política Orçamental 

As informações disponíveis revelam um comportamento 

positivo das contas públicas nos primeiros 3 meses de 

2002. Reflectindo o aumento das receitas arrecadas e a di-

minuição  das despesas, as finanças públicas apresentam 

um superavit de 2.394 milhões de escudos no 1º trimestre. 

 
                                                    Quadro 8 

Determinado pela evolução das despesas de funcionamento 

e de investimento, as despesas totais do Governo Central 

conhecem uma redução na ordem dos 47% relativamente 

ao trimestre anterior, o que representa em termos homólo-

gos uma diminuição de 417 milhões de CVE (-10,8%). 
 
A redução das despesas públicas fica a dever-se ao não pa-

gamento de quaisquer indemnizações às empresas petrolí-

feras e à redução das despesas de aquisição de bens e ser-

viços. 
 
                                                             

Quadro 9 

2002E

1º Tri
Saldo global -2.246 -4.532 -6.027 -3.593 2.394
Saldo global excl. donativos -7.487 -8.948 -9.659 -6.510 143
Saldo corrente -524 595 -2.995 -418 1.233
Saldo primário -6.886 -8.522 -8.700 -5.143 603
Saldo orçamental 768 1.114 -2.542 -418 1.233
Fonte: Ministério das Finanças
E Estimativas 

milhões CVE

Principais Indicadores Orçamentais

1998  1999 2000 2001E

2002E

1º Tri
Total das despesas 19.174 22.680 22.986 21.326 3.460
  Despesas de funcionamento 10.855 12.619 15.869 15.234 2.370
  das  quais: Juros dívida interna progr. 1.543 639 494 803 120
                   Juros dívida externa progr. 350 305 918 564 340
  Despesas de investimento 8.319 8.561 7.090 6.092 1.090
  Despesas sociais extraordinárias 0 1.500 27 0 0
Fonte: Ministério das Finanças
E Estimativas 

milhões CVE

Despesas Públicas

1998  1999 2000 2001E
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Por seu turno, a maior eficácia na cobrança dos impostos, o 

aumento verificado nos donativos, reflectiram-se na evolu-

ção das receitas, que ascenderam a 5.854 milhões de escu-

dos no 1º trimestre de 2002 (2.937 no trimestre homólogo). 

 
                                        Quadro 10 

O desempenho favorável das contas públicas permitiu ao 

Governo regularizar algum atraso no pagamento de dívi-

das, tanto interna como externa. 

 
                                    Quadro 11 

Não obstante o desempenho favorável das contas públicas 

no início do ano, prevê-se, de acordo com o programado no 

Orçamento Rectificativo do Estado para 2002, um déficit 

global incluindo donativos de 9% do PIB, mais 4 p.p. que o 

2002E

1º Tri
Total de Receitas 16.928 18.148 16.959 17.733 5.854
  Receitas Orçamentais 11.623 13.733 13.327 14.817 3.603
      Receitas correntes 10.331 13.214 12.874 14.817 3.603
          Receitas tributarias 8.376 10.318 11.189 12.988 3.395
          Receitas nao tributarias 1.955 2.896 1.685 1.829 208
      Reembolsos de capital por  EP 1.292 519 453 0 0
  Donativos 5.241 4.416 3.632 2.916 2.251
 Transf. de OFN 64 0 0 0 0
Fonte: Ministério das Finanças
E Estimativas 

milhões CVE

 Receitas Públicas

1998  1999 2000 2001E

2002E

1º Tri
Financiamento 2.246 4.532 6.027 3.593 -2.394
Externo Líq. 2.110 795 1.504 2.224 -1.626

Desembolsos 2.991 3.345 4.121 5.166 1.154
Amortizações -965 -2.550 -4.516 -3.475 -1.160
Variação de Atrasados 65 0 1.899 -1.390 -1.620
Reescalonamento de Atrasados 19 0 0 1.923 0

Interno Líq. 136 3.737 4.523 1.369 -768
Sistema Bancário 0 0 7.697 -70 -360

Novos empréstimos liq. 0 0 0
Amortizações 0 0 0 0
Variação de Atrasados 0 0 0 -930

Outros 136 3.327 -4.679 2.898 522
dos quais: receitas de privatizações 0 3.708 1.683 0
                encargos com privatizações 0 -494 -4.434 0 0

Variação de Atrasados 0 410 1.504 -1.460
Gap de finaciamento 0 0 0 0 0
Fonte: Ministério das Finanças
E Estimativas 

milhões CVE

 Financiamento das Operações Fiscais do Estado

1998  1999 2000 2001E
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registado em 2001, em virtude do agravamento das despe-

sas. Estima-se que as despesas cresçam cerca de 44% em 

2002, em resultado de pagamento de indemnizações no 

âmbito da liquidação das empresas públicas TRANSCOR e 

EMPA e, ao financiamento do défice de exploração da co-

missão liquidatária da Arca Verde. Igualmente prevê-se 

um aumento das despesas de investimento, o que a ocorrer 

trará benefícios a nível da evolução do produto. 
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A Sustentabilidade da Retoma Americana 

 
O risco de recessão da maior economia do mundo, que desde  se-

gunda metade de 2000 enfrentava uma desaceleração no seu ritmo 

de crescimento, é afastado com os resultados divulgados do PIB no 

último trimestre de 2001 e, principalmente do 1º trimestre de 

2002. 
 
No 1º trimestre de 2002 a economia americana cresceu a um ritmo 

anualizado de 6,1%, o que constitui o melhor desempenho desde o 

2º semestre de 2000 e uma melhoria considerável relativamente  

ao último trimestre de 2001 (1,7%). 
 
Entretanto, há que questionar esta mudança de ciclo, pela análise 

das suas causas. 

Dada as circunstâncias que atravessa a economia americana, po-

derá considerar-se essa recuperação como sustentável? 
 
Classificando a recessão como um período de queda da actividade 

económica significativa e generalizada em termos sectoriais e que 

dure alguns meses, o National Bureau Of Economic Research 

(NBER) chegou a considerar que a economia dos EUA tinha entra-

do em recessão desde Março de 2001, pondo fim a uma década de 

crescimento que marcou o mais longo período de expansão  econó-

mica dos EUA desde a segunda grande guerra.  
 
A flexibilidade dos mercados de trabalho e do produto, a solidez 

das políticas macroeconómicas seguidas, permitiram um desempe-

nho notável dos EUA na década passada. O crescimento da produ-

tividade do trabalho associado ao investimento nas tecnologias de 

informação despoletou  mesmo uma discussão em torno da exis-

tência de um novo paradigma – a nova economia. Contudo, a par-

tir do segundo semestre de 2000 a tendência de evolução da econo-

mia americana inverteu-se. O crescimento do produto caiu para 

metade, arrastando consigo o investimento privado (com especial 

destaque para os sectores de telecomunicações e informação). O 

acentuar da desaceleração, não obstante os estímulos da política  
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A acentuada deterioração do mercado de trabalho (a taxa de de-

semprego atingiu 5,8% da população activa em Dezembro de 

2001), aliada ao comportamento do mercado accionista, determi-

naram a evolução do consumo privado (quebra do índice de confi-

ança dos consumidores para níveis mais baixos  que os registados 

em 1994) ao prejudicarem gravemente o rendimento disponível 

das famílias. 
 
Contudo, reagindo a estímulos de políticas orçamental e monetá-

ria expansionistas, a economia americana reverte a tendência de 

monetária expansionista do FED, ocorreu com a quebra na confi-

ança dos consumidores. 
 
A economia americana já debilitada sofre um grave abalo com os 

ataques terroristas de 11 de Setembro último. Afectando o merca-

do secundário de valores, o turismo, a indústria aeronáutica, entre 

outras e, exacerbando o sentimento de insegurança da população, 

os atentados constituíram o caminho quase que irreversível para a 

recessão, que se previa a pior da era pós 2ª Guerra Mundial, com 

uma amplitude maior do que das contracções dos meados da déca-

da de 70 e início de 80. 

Ciclos Económicos dos EUA Pós 2ª G.G. 

Evolução PIB real nas 6 expansões Economia Americana  pós 2ª G.G.
Trimestres Média Std. Dev.

14 7,60% 5,60%
1961-1º tri  1969-3º tri 35 5,00% 3,00%
1971-1º tri  1973-2º tri 10 6,10% 3,70%
1975-2º tri  1980-1º tri 20 4,40% 3,90%
1982-4º tri  1990-2º tri 31 4,20% 2,40%
1991-2º tri  2000-2º tri 37 3,70% 1,90%

Estatísticas
Taxa de Crescimento do PIB real e da Taxa de Desemprego (%)
Trimestralizado, do 3º trimestre de 1959 a 4º trimestre de 2000

Taxa de Desemprego
Fases Obs Média Std. Dev. Média Std. Dev.
Recessão 31 -0,59 3,61 6,34 1,37
Recuperação 49 5,23 3,43 7,10 1,28
Plateu 1 31 3,40 2,01 6,15 0,74
Expansão 34 5,08 2,34 4,93 0,68
Plateu 2 21 2,95 2,15 4,09 0,71
Total 166 3,48 3,58 5,95 1,46
Fonte: NBER, Março 2001

Std. Dev - Desvio padrão

Período
1950-1º tri  1953 2º tri

PIB Real (evolução)
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US FED FUNDS RATE, %
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evolução. 

A performance do 1º trimestre de 2002 foi no entanto, determina-

do por factores temporários: um crescimento elevado  dos gastos 

do Estado, incidindo particularmente sobre despesas com a defesa 

e um declínio acentuado dos stocks das empresas1. Para o cresci-

mento do PIB acima do esperado  no 1º trimestre também contri-

buíram condições climatéricas relativamente favoráveis para os 

meses de inverno. 
 
Embora se mantenha a confiança que a economia dos EUA inver-

teu o seu ciclo para uma nova fase, a questão fundamental é a soli-

dez deste crescimento económico, quando o mercado de trabalho 

suscita ainda alguma preocupação e, sabendo-se que o impulso  no 

crescimento foi sustentado exclusivamente pelo consumo, uma vez 

1 As causas principais deste 
rápido salto, estão intrinse-
camente ligadas à celerida-
de com que as empresas 
reduziram  a sua capacida-
de produtiva excedente 
(pessoal e stocks). 
 
 

Produto Interno Bruto, %

Fonte: Federal Reserve
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que o investimento continua em queda. 
 
Até Maio a recuperação económica não havia se traduzido numa 

melhoria significativa do mercado de trabalho. O que poderá ser 

considerado normal, na medida em que o mercado de trabalho re-

age, tradicionalmente com um desfasamento de 6 meses a 1 ano, à 

variações de actividade.  

Não obstante, os indicadores divulgados mostram que a retoma 

começa a fazer-se sentir também a nível do emprego. 

Contrariando as expectativas e invertendo a tendência que se 

mantinha desde Fevereiro, a taxa de desemprego cai para  5,8% 

em Maio, quando em Abril tinha atingido 6%, valor mais elevado 

dos últimos 7 anos e meio. 
 
Uma criação de emprego mais forte do que se observa hoje é uma 

condição necessária para uma retoma mais consistente do consu-

mo das famílias. 
 
As perspectivas cautelosas quanto à evolução futura do consumo 

privado são também justificadas pelo previsível esgotamento dos 

estímulos gerados pelas políticas orçamental e monetária. O au-

mento do défice público  e os elevados investimentos do Estado na 

defesa, não permitem ao Governo a insistência nos estímulos fis-

cais à actividade económica. Da mesma forma, os níveis baixos 

das taxas de juro e as perspectivas de recuperação não deixam an-

tever novos cortes por parte da Reserva Federal. 
 
Na reunião de 7 de Maio último, o FED decidiu manter inalterada 

a taxa de fed funds em 1,75%. Com a inflação controlada, a recu-

peração a produzir efeitos moderados no mercado de trabalho, per-

sistindo alguma preocupação com a  evolução do investimento em-

presarial e com o mercado accionista, uma política monetária res-

tritiva terá de ser bem equacionada, para que se evitem efeitos a 

nível do sentimento económico. 
 
Com os principais índices de actividade de indústria transforma-

dora  e dos serviços a crescerem não existem dúvidas  que uma re-

toma sólida e consistente está a caminho. 
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toma sólida e consistente está a caminho.  
 
Dependendo em grande medida do comportamento da procura e do 

consumo privado, considera-se que o crescimento será, contudo 

mais lento e gradual do que se chegou a prever2. Mantem-se, 

igualmente uma preocupação importante  com a dimensão do défi-

ce externo. Actualmente nos 4% do PIB e, com tendência a aumen-

tar a conta corrente norte-americana prefigura uma situação in-

sustentável, uma vez que o investimento externo tem vindo a di-

minuir de  forma pronunciada.  

2 O crescimento elevado do 
primeiro semestre  não de-
verá repetir-se  em 2002, 
por ser explicado por facto-
res excepcionais. 
 
Admite-se para o 2º trimes-
tre uma desaceleração do 
PIB, para um valor anuali-
zado à volta dos 3%. 

O Défice Corrente Americano 
 
Com o início da fase ascendente do ciclo económico norte - americano em 
1991, o saldo da balança de transacções correntes conheceu uma 
inversão da tendência crescente que vinha sendo observada, dirigindo-se 
para território negativo.  
 
Este movimento que derivou de um acréscimo da procura global 
decorrente do maior dinamismo económico, foi exacerbado a partir de 
meados de 1995, pela apreciação incessante do dólar em termos 
efectivos. Apesar do agravamento progressivo do défice do BTC não se 
repercutir num enfraquecimento do dólar, devido ao facto do 
extraordinário volume de fluxos de capital afecto a activos denominados 
em dólares ter garantido o financiamento da posição deficitária, o 
elevado nível do défice que se verifica presentemente  suscita muitas 
dúvidas quanto á sua sustentabilidade, uma vez que a sua manutenção 
ou eventual agravamento pressupõe um aumento do ritmo do influxo de 
capitais, que se afigura bastante difícil na actual conjuntura. Daqui 
resulta que o arrefecimento dos influxos de capitais  poderá gerar uma 
depreciação do dólar que devolva alguma competitividade externa à 
economia americana, necessária para equilibrar a balança de 
pagamentos. 

Um fraco crescimento de emprego, uma performance bolsista débil 

e a confiança dos agentes em queda  contribuem actualmente para 

uma evolução moderada do consumo privado (movimenta 2/3 da 

economia americana). Subsiste ainda uma desconfiança forte em 

relação às práticas contabilísticas  das empresas, que tem contri-

buído para uma evolução negativa dos principais índices bolsistas 

desde Janeiro. 
 
Acresce ainda que uma maior solidez na recuperação dos EUA 



6                                                                                                       Banco de Cabo Verde / Agosto 2002 

Boletim Económico 

terá um efeito estimulante na economia a nível global e, portanto 

os investidores poderão estar mais receptivos a diversificarem as 

suas aplicações, aliviando as suas posições defensivas em dólares. 

Efectivamente perante a queda recente do mercado accionista  

norte-americano  e o adiar da subida da taxa fed funds, os investi-

dores poderão tender a uma diversificação de activos noutros mer-

cados que poderão beneficiar a recuperação dos EUA. 

A Depreciação do Dólar 
 
Desde meados de 1995, o dólar americano tem ganho valor, de forma 
pronunciada e sustentável, face à moeda europeia. Este movimento tem 
sido consensualmente atribuído ao desempenho superior da economia 
americana  em relação á sua congénere europeia. Particularmente, o dó-
lar tem vindo a beneficiar de dois fenómenos paralelos, que conjunta-
mente atraíram um volume de capital sem precedentes para os Estados 
Unidos: 
- um diferencial significativo da taxa de crescimento da produtividade da 
economia americana face a europeia; 
-  um diferencial de taxas de juro favorável ao dólar. 
 
O primeiro fenómeno fomentou um influxo de capital de longo prazo, 
quer sob a forma de investimento directo estrangeiro, quer através de 
investimento de carteira, permitindo à economia uma produtividade 
maior. O segundo por seu turno, incentivou a aplicação em instrumentos 
de dívida americanos, por estes proporcionarem  um retorno a priori su-
perior aos equivalentes europeus.  
 
Contudo, a entrada da economia americana na fase descendente do ciclo 
de crescimento a partir de meados de 2000 determinou a fragilização da-
queles sustentáculos do dólar, levantando dúvidas quanto à manutenção 
da tendência apreciativa da moeda americana e, mesmo quanto à sus-
tentabilidade dos actuais níveis. 
 
A actual conjuntura e, a consequente manutenção de taxas de juro a ní-
veis reduzidos, com efeito na atenuação dos fluxos de capitais dirigidos a 
activos em dólares, devido ao aumento da incerteza e a manifesta falta 
de vontade política em continuar a suportar o dólar forte, tem limitado o 
potencial de apreciação do USD,  traduzindo-se mesmo numa perda de 
valor dessa divisa.  
 
Desde Janeiro a depreciação do dólar face ao euro atingiu já 6,3%, com 
mínimo dos últimos 17 meses (EUR/USD 0,9463) a registar-se em Junho 
14. 
 
Esta evolução desde que gradual e moderada  apresenta alguns benefíci-



Banco de Cabo Verde / Agosto 2002                                                                                                      7 

Boletim Económico 

cios importantes, quer para a economia americana, quer para a econo-
mia mundial. 
 
No caso americano um dólar mais fraco contribui para um comporta-
mento positivo das exportações, estimulando a actividade das empresas, 
os seus lucros e em última análise, o crescimento do produto. Por outro 
lado, contribui para refrear as importações e reduzir o elevado défice 
externo.  
 
Para a economia europeia, o crescimento  da economia americana indu-
zido pela depreciação do dólar significa um estímulo às exportações  e, 
logo aos lucros, ao investimento e ao crescimento. Para a Zona Euro con-
cretamente, um euro mais forte em relação ao dólar significa um alívio 
na pressão inflacionista e logo, na pressão para que o Banco Central Eu-
ropeu aumente as taxas de juro. 
 
Existe no entanto, o risco de um ajustamento mais brusco do dólar, com 
a situação conhecida do défice externo americano. 
O risco surge do facto de ao contrário de situações anteriores, o défice 
não estar a ser financiada, como habitualmente pelos investimentos ex-
ternos na economia americana. O que se nota quer ao nível do investi-
mento directo estrangeiro, quer ao nível  dos investimentos em bolsa. O 
retraimento dos investidores, explicado por inúmeros factores obriga a 
que o ajustamento se faça pela depreciação do dólar. 
 
Embora não seja o cenário mais provável, o risco de uma queda mais 
acentuada do dólar é real, sobretudo perante uma eventual concretiza-
ção de ameaças terroristas ao território americano. Nesse caso, a queda 
nas cotações dos títulos denominados em dólares arrastaria consigo 
uma quebra na confiança dos agentes e na actividade económica em ge-
ral (que seria extensível à economia internacional). 
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Sistema de Pagamentos em Cabo Verde 

O advento de novas tecnologias de informação, particularmente a 

informática e as telecomunicações, tem afectado profunda e positi-

vamente todos os sectores da actividade económica , especialmente 

a actividade bancária e o seu sistema vital que é o sistema de pa-

gamentos. 
 
Definido como um “conjunto de procedimentos, regras, instrumen-

tos, instituições e sistemas de informação e comunicação que possi-

bilitam a transferência de fundos entre os agentes económicos”, os 

sistemas de pagamentos têm assumido um grande protagonismo 

na esfera económica e financeira da globalização. 

Assim, na maioria das economias em transição as reformas ence-

tadas nos sistemas de pagamentos têm ocupado lugar destacado 

nos programas mais amplos de reforma do sector financeiro, na 

medida em que, progressivamente, o modelo e a arquitectura des-

ses sistemas vêm afectando, não só a eficiência como se conduz a 

política monetária, como a própria saúde das instituições financei-

ras e o funcionamento da economia no seu todo. 
 
Em Cabo Verde, a questão do sistema de pagamentos - enquanto 

unidade sistémica, é um fenómeno extremamente recente - coloca-

se, pela 1ª vez, em 1993 com a publicação da legislação que enfor-

ma a reforma do sistema bancário, a coberto da qual foram desa-

fectadas as funções que o Banco de Cabo Verde vinha exercendo, 

desde a sua criação, em 1975. 
 
No contexto de um sistema bancário de dois níveis, a “função siste-

ma de pagamentos” - tradicional e unanimemente considerada 

função nuclear dos bancos centrais - passa a estar consagrada es-

tatutáriamente na lei Orgânica do Banco de Cabo Verde, numa 1ª 

fase, com atribuições restritas à criação e funcionamento da Câ-

mara de Compensação e, mais tarde, com um amplo leque de com-

petências enquanto entidade reguladora, fiscalizadora e promoto-

ra do bom funcionamento dos sistemas de compensação e de paga-

mentos. 
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Nesta óptica, o Banco de Cabo Verde desempenha, presentemente, 

um papel central e de relevo no sistema de pagamentos cabo-

verdiano porquanto, para além da superintendência do sistema, 

assume-se como gestor do serviço de compensação interbancária e 

agente de liquidação financeira das operações processadas na 

Rede Vinti4, no mercado de valores mobiliários e nos mercados 

monetário e cambial. 
 
Igualmente, deve-se realçar o papel do Estado que, sendo o maior 

empregador do país e, consequentemente, a maior entidade paga-

dora, tem vindo a desempenhar um papel importante, quer pela 

bancarização da maior parte das suas operações, quer pela refor-

ma encetada a nível dos seus instrumentos de pagamentos. 
 

Os sistemas de pagamentos nacionais, não obstante a debilidade 

económica do país em fazer face aos elevados custos associados à 

evolução tecnológica, têm conhecido, nos últimos anos, um desen-

volvimento importante que vem se traduzindo na modernização e 

diversificação dos meios e instrumentos de pagamentos, bem como 

das infra-estruturas físicas e operacionais. 
 
Neste sentido, apesar do numerário continuar a ser o principal 

meio de pagamento utilizado nas transacções entre os agentes eco-

nómicos, cada vez mais a população bancária cabo-verdiana tem 

recorrido a meios de pagamentos alternativos à moeda metálica, 

designadamente cheques, transferências e, fundamentalmente, 

cartões de débito. 
 
A introdução dos cartões de débito da Rede Vinti4, a partir dos fi-

nais de 1999, tem-se revelado um fenómeno de grande sucesso e 

de forte impacto em termos de  aceitação e utilização, sendo que os 

direitos de utilização da rede, em finais de 2001, ascendiam a 

34.286 cartões, evidenciando um crescimento de mais de 100% re-

lativamente ao ano anterior. 
 
O autêntico boom registado na produção de cartões foi acompa-

nhado pela rápida  expansão dos Terminais de Pagamento Auto-

mático ( TPA), instalados em estabelecimentos de vários concelhos  

Produção de Cartões
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do país, o que veio alargar o leque de opções da rede - pagamento 

de compras e serviços - para além das operações já disponíveis 

(levantamentos, pedidos de cheques e consultas de saldos e movi-

mentos). 
 
No âmbito da compensação interbancária e liquidação financeira 

entrou em funcionamento, em Março de 2001, o Sistema Integrado 

de Compensação Interbancária e Liquidação (SICIL), um sistema 

no qual todos os participantes - Tesouro, instituições de crédito e 

sociedades financeiras - mantêm uma conta de depósitos à ordem 

junto do Banco de Cabo Verde para efeitos de processamento das 

liquidações, sendo que para os pagamentos interbancários de reta-

lho em suporte papel, nomeadamente cheques e transferências, a 

liquidação ocorre na Câmara de Compensação Tradicional, atra-

vés de um sistema de apuramento de saldos multilaterais pelos 

valores líquidos. 

 

Compensação 

Tradicional Volume Valor Volume Valor Volume Valor

Cheques 128.294 28.509.070 153.641 36.395.590 159.638 39.196.309
Transferências 14.664 24.298.484 14.378 17.634.990 15.300 16.625.969

Devoluções 1.489 287.867 1.911 306.702 1.447 238.561
Total 144.447 53.095.421 169.930 54.337.282 176.385 56.060.839

Fonte: Banco de Cabo Verde

1999 2000 2001

milhões de CVE

Sendo certo que os sistemas de pagamentos são avaliados em fun-

ção dos riscos financeiros associados, dos custos transaccionais e 

da credibilidade dos seus principais agentes, a política de desen-

volvimento do sistema de pagamentos nacional deverá assentar na 

implementação de uma estrutura sólida e eficiente que seja capaz 

de garantir, por um lado, um serviço adequado às necessidades 

dos agentes económicos com redução de custos e minimização do 

float entre a contratação e a liquidação de pagamentos e, por outro 

lado, mecanismos eficazes de gestão de perdas e riscos, nos termos 

e padrões internacionalmente recomendados pelo  Comité dos Sis-

temas de Pagamentos e Liquidação (CPSS), do BIS - “Bank for In-

ternational Settlement”. 
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Neste cenário, deverão ser privilegiadas estratégias que visem: 
 
? a automatização de procedimentos a nível da compensação 

interbancária, através da implementação de um sistema de 
telecompensação de cheques; 

 
? a aposta em meios electrónicos de pagamentos como alterna-

tiva ao numerário, entre os quais a implementação de um 
sistema de transferências electrónicas interbancárias; 

 
? a consolidação e expansão da Rede Vinti4, quer em termos 

de cobertura geográfica, quer na disponibilização de novos 
serviços de pagamentos; 

 
? a aceitação de cartões de pagamentos internacionais na rede 

nacional de Caixas Automáticas e Terminais de Pagamento 
Automático; 

Resumo Cronológico dos Principais Marcos de Desenvolvimento 
do Sistema de Pagamentos em Cabo Verde 
 
 
1990 
Publicação da legislação enformadora da reforma do sistema bancário; 
 
1994 
O Governo define o quadro legal em que as câmaras de compensação 
integradas na estrutura orgânica do Banco de Cabo Verde deveriam 
operar; 
 
1995,  
Criação da  primeira Câmara de Compensação  em Cabo Verde; 
 
1996 
A crescente importância do sistema de pagamentos na actividade bancá-
ria é reforçada com a nova Lei Orgânica do Banco de Cabo Verde, 
que lhe atribui funções mais alargadas “assegurar directamente ou regu-
lar, fiscalizar e promover o bom funcionamento dos sistemas de compen-
sação e de pagamentos”.  
 
Bancarização das operações do Tesouro, com a instituição dos che-
ques sobre o Tesouro e das transferências bancárias, bem como do crédi-
to em conta para o pagamento de vencimento aos funcionários e pensões 
aos aposentados. 
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1997 
Criação da Comissão Interbancária e Sistemas de Pagamentos 
(CISP), com o objectivo de assegurar a coordenação das actividades rela-
cionadas com o desenvolvimento e a utilização dos meios e instrumentos 
de pagamentos interbancários de retalho. 
 
1999 
Criação da Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos 
(SISP), com caracter de  instituição parabancária responsável pela 
emissão, gestão e controlo dos cartões de crédito  e pela prestação de ser-
viços electrónicos da Rede Vinti4. 
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