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1. Introdução 

 
A economia mundial prosseguiu em 2003 uma tendência 
de recuperação moderada. A actividade económica global 
cresce a uma taxa de 3,2%, reflectindo os efeitos negativos 
da crise política internacional, marcada pelos conflitos 
armados no Iraque e no Oriente Médio e pela constante 
ameaça do terrorismo global. Igualmente, condicionou o 
crescimento do produto mundial, em 2003,  a crise da 
pneumonia atípica que se deflagrou no 1º semestre na 
Ásia, espalhando-se, posteriormente a diversos países do 
Mundo. 
 
Os Estados Unidos têm constituído o principal motor da 
recuperação mundial, com um crescimento do PIB, em ter-
mos reais, na ordem dos 4%. A Zona Euro, no entanto, con-
tinua a registar uma lenta recuperação da actividade eco-
nómica, crescendo ainda abaixo de 1%. 
 
Esta fraca performance dos principais parceiros económi-
cos de Cabo Verde tem reflexos a nível de importantes 
variáveis macroeconómicas, como sejam, o turismo, os flu-
xos de investimento directo externo (IDE) e de remessas de 
emigrantes. 
 
O comportamento da economia de Cabo Verde, marcada 
pela relativa estabilidade macro-económica, permitiu a 
redução das taxas directoras do Banco Central. Essa medi-
da favoreceu a expansão do crédito à economia, que consti-
tuiu o principal determinante para o crescimento da massa 
monetária em 9,1%, 2,1 p.p. acima do programado. 
 
As estimativas do Banco de Cabo Verde apontam para um  
crescimento do PIB, em termos reais, na ordem dos 4,7%. 
Este resultado fica a dever-se, sobretudo, ao comportamen-
to da procura interna (consumo público e privado) e das 
exportações. 
 
De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatísti-
cas, os preços apresentam, em 2003, uma evolução modera-
da, com a taxa de inflação a fixar-se em 1,2%, reflectindo 
essencialmente, os efeitos do bom ano agrícola e a diminui-
ção dos preços de combustíveis em Agosto.  
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Em 2003, a balança de pagamentos regista um comporta-
mento pouco favorável, determinado, essencialmente, pelo 
resultado da balança financeira, cujo superavit decresce 
cerca de 5.950 milhões de CVE, na medida em que, a 
balança corrente regista uma melhoria. 
 
Em consequência, as reservas passaram a garantir apenas 
1,8 meses de importação, em Dezembro, quando represen-
tavam  2,2 meses em igual período do ano anterior. 
 
Segundo as informações disponíveis para as contas públi-
cas, o défice global incluindo donativos passa de 1,8% do 
PIB registados em 2002 para 4% do PIB em 2003, reflec-
tindo, fundamentalmente, o aumento das despesas corren-
tes e a redução das receitas totais. 
 
 
                                                     Quadro 1 

Unidades 2001 2002 2003
Sector Real
PIB real 1 tv em % 3,5 5,5 4,7
IPC (Taxas de variação média) tvm em % 3,7 1,9 1,2
Taxa de Desemprego* tv em % 19,1 16,2 16,7
Sector Monetário e Câmbial**
Activo Externo Liquido do Sistema tv em % 40,1 13,3 -7,7
Crédito Interno Líquido tv em % 6,8 13,9 13,8
Massa Monetária (M2) tv em % 9,9 14,3 9,1
Taxa de Câmbio Nominal CVE/USD valores médios 123,5 117,3 97,8
Sector Externo
Exportações Bens e Serviços em % do PIB 29,9 30,5 33,4
Importações Bens e Serviços em % do PIB 62,3 66,1 66,0
Défice Conta Corrente em % do PIB 10,0 11,2 9,3
Dívida Externa Efectiva em % do PIB 60,0 55,6 52,9
Reservas/Importações meses 1,6 2,2 1,8

Finanças Públicas3

Receitas Totais (s/ donativos) em % do PIB 21,8 23,1 21,3
Despesas Totais em % do PIB 30,8 33,5 31,2
Défice Orçamental Global
            Excluindo Donativos em % do PIB 9,0 10,3 9,9
            Incluindo Donativos em % do PIB 4,8 1,8 4,0
Fonte: BCV, INE, IEFP, Ministério das Finanças
1Estimativas do BCV
2Inclui o pagamento de juros e capital
* Para 2003, dados de 1º trimestre
**Cálculos relativamente ao período homólogo

Síntese de Indicadores Económicos
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2. Enquadramento Externo da Economia de  

Cabo Verde 

 
Em 2003, a conjuntura económica mundial reflecte os efei-
tos negativos da crise política internacional, marcada pelos 
conflitos armados no Iraque e no Oriente Médio e, pela 
constante ameaça do terrorismo global. Igualmente, condi-
cionou a  actividade económica global a crise da pneumo-
nia atípica que se deflagrou no 1º semestre na Ásia, espa-
lhando-se, posteriormente a diversos países do Mundo. 
Assim, a economia mundial prosseguiu uma tendência de 
recuperação moderada, estimando-se uma taxa de cresci-
mento de 3,2% para o PIB, depois de ter registado 3,0% em 
2002. 

 Quadro 2 

O padrão de recuperação mundial mantém-se desequili-
brado, com os Estados Unidos a constituírem, praticamen-
te, o seu único motor. Este facto, aliado à persistência de 
alguns desequilíbrios macroeconómicos, particularmente, 
“défices gémeos” a níveis elevados nos EUA, tem constituí-
do alguma ameaça à sustentabilidade da retoma económi-
ca global. 
 
 
EUA 
 
A economia americana regista um desempenho favorável 
em 2003, evidenciando uma forte tendência de recupera-
ção. Depois de um crescimento moderado nos primeiros tri-
mestres do ano, 2,0% no 1º e 3,1% no 2º, o PIB dos EUA 
cresce, em termos reais, a 8,2% no 3º trimestre e 4% no 4º 
trimestre de 2003. 
 
Ao longo do ano, observa-se um significativo aumento  nos 
índices de confiança dos consumidores, contribuindo, 
assim, para o aumento do consumo privado (movimenta 
cerca de 2/3 do PIB norte-americano). Dados disponíveis 
apontam para uma tendência positiva de evolução  do con-

Economia 
Mundial

PIB1
tcr em % 4,0 0,5 2,3 3,2

Inflação tma em % 2,3 2,1 -0,3 2,3
Desemprego em % 5,7 8,8 5,3 5,5
Fonte:  FMI, Comissão Europeia tcr- taxa de crescimento real
1Projecções da Primavera FMI tma- taxa média anual

Indicadores Económicos em 2003 (Estimativas)

EUA Zona Euro Japão
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sumo privado, que cresce em termos reais a 2,5% no 1º tri-
mestre, 3,3% no 2º trimestre e 6,9% no 3º trimestre.  
 
Igualmente, os investimentos mantiveram uma dinâmica 
de crescimento importante, em 2003. Particularmente, os 
investimentos em equipamento e software e os investimen-
tos em construção registaram taxas de crescimentos anua-
lizadas, respectivamente de 0,5% e 4,5% no 1º trimestre; 
8% e 4,5% no 2º trimestre; de 17,6% e 21,9% no 3º trimes-
tre e, de 10% e 10,6% no 4º trimestre. 
 
O desempenho favorável da economia americana resulta, 
principalmente, dos efeitos positivos das políticas 
(monetária e orçamental) expansionistas prosseguidas des-
de finais de 2001. Particularmente, o desempenho do con-
sumo privado  é explicado, pelo aproveitamento dos níveis 
historicamente baixos das taxas de juros e, por outro lado, 
pela importante redução dos impostos.  
 
No entanto, a sustentação da actual retoma americana 
depende, em grande medida, do comportamento do merca-
do de trabalho. Embora, tenha apresentado uma tendência 
positiva, a taxa de desemprego reduziu-se para 5,7% em 
Dezembro (6,1% no 3º trimestre, 6,4% no 2º trimestre e 
5,8% no 1º trimestre), esta ainda é insuficiente para garan-
tir o desejável nível de consumo privado.  
 
A par da evolução do mercado de trabalho, e não obstante 
o optimismo gerado pelos resultados disponíveis para o 2º 
semestre do ano, persistem alguns desequilíbrios que justi-
ficam um certo cuidado em perspectivar o crescimento da 
economia dos EUA a médio/longo prazos, designadamente 
défices orçamentais elevados e insustentáveis a longo pra-
zo e a manutenção do excessivo défice externo, que tenderá 
a pressionar a depreciação do dólar. 
 
 
Zona Euro 
 
A actividade económica na Área do Euro mantém-se  fraca 
e, embora as perspectivas de evolução durante o segundo 
semestre sejam melhores, a estagnação verificada no pri-
meiro semestre deverá fazer com que o PIB da Zona não 
ultrapasse 0,5% em 2003. A contínua desvalorização do 
dólar tem comprometido, igualmente, a competitividade 
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das economias europeias. 
 
A economia Alemã que constitui o motor da Área do Euro, 
deverá observar uma variação no PIB, em termos reais, 
de –0,1%.  
 
Portugal, principal parceiro comercial de Cabo Verde, 
importante mercado emissor do turismo das ilhas e país da 
Zona que mais fluxo de investimento externo canaliza para 
o arquipélago, regista a mais fraca performance da Área do 
Euro, com o PIB a contrair, em termos reais, a 1,2% e a 
taxa de desemprego a aumentar, atingindo os 6,4%. 
 
As dificuldades verificadas na recuperação do consumo pri-
vado, associadas aos parcos efeitos da política monetária 
expansionista do Banco Central Europeu (menos expressi-
va que a dos EUA), aliada à rigidez do mercado de traba-
lho (a taxa de desemprego manteve-se à volta dos 8,8% de 
Março a Dezembro) tem constituído um entrave a uma 
retoma mais  rápida da economia da Zona. 
 
 
 

Caixa 1 
Cotação EUR/USD 
 
A taxa de câmbio do euro face ao dólar atingiu 1.26 em Dezem-
bro. No final de 2003, em termos nominais efectivos o euro apre-
ciou-se 11,3%, relativamente ao valor observado um ano antes, 
traduzindo apreciações de 20,4%, 8,6%, 8,3% e 7,3% em relação 
ao dólar, iene, libra e franco suíço, respectivamente. Com a eco-
nomia dos EUA fortemente estimulada por políticas monetá-
riam 

ria e orçamental 
expansionistas e, com 
a acumulação massi-
va das reservas em 
dólares por parte das 
economias asiáticas, o 
dólar deverá prosse-
guir a actual tendên-
cia de depreciação, 
com os respectivos 
custos a incidirem, 
especialmente, sobre 
a economia da Zona 
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O estímulo à economia do euro deverá resultar, sobretudo, 
da procura externa, que se espera que crie algum dinamis-
mo na indústria e, assim, contribua  para a melhoria do 
desempenho do mercado de trabalho. Contudo, esse estí-
mulo poderá ser condicionado pela evolução da cotação do 
euro, particularmente em função do dólar americano.  
 

Caixa 2 
Preço do Petróleo 
 
A conjuntura política mundial, designadamente, o conflito no Iraque 
condicionou, sobremaneira, o comportamento dos preços do petróleo 
durante o ano de 2003. 
 
Assim, depois do preço do brent ter registado, em Dezembro de 2002, 
um aumento de 40%, em termos homólogos, a concretização do cená-
rio de guerra “rápida” agudizou os receios de um possível excesso de 
oferta, com a perspectiva de regresso do petróleo iraquiano aos mer-
cados internacionais. A 
OPEP  procedeu, neste 
sentido, ao corte da produ-
ção  em 2 milhões de bar-
ris/dia, de maneira a man-
ter os preços nos limites 
25-28 USD.  
 
Com o aumento da procura 
durante o inverno,  o brent 
tem sido cotado acima de 
28 USD, desde Novembro.  
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Estimativas do Banco de Cabo Verde apontam para um 
crescimento do PIB na ordem dos 4,7%, em termos reais, 
que compara à taxa de 5,5%, estimada para 2002.  
 
O desempenho do produto em 2003 é explicado, fundamen-
talmente, pelo comportamento positivo do consumo priva-
do e público e das exportações. 
 
                  Quadro 3 

3. Procura e Produção 

O comportamento do consumo das famílias, que cresce  
7,8%, é explicado, em grande medida, pelo aumento esti-
mado do rendimento real das famílias em 3,2%. Este ficou 
a dever-se, não só ao acréscimo dos rendimentos de empre-
sa e propriedade (6,5%), mas também das remunerações de 
trabalho (2,5%), em resultado da actualização salarial veri-
ficada no início do ano, que aliados à evolução favorável 
dos preços, favoreceram a expansão das despesas de consu-
mo, conforme indiciam alguns indicadores da actividade 
económica, nomeadamente, o volume de vendas no comér-
cio a retalho, com uma tendência crescente. 
 
O consumo público regista um crescimento de 5,8%, em 
termos reais, determinado pelo aumento das despesas com 
pessoal (18,7%) e com a aquisição de bens e serviços 
(31,1%). 
 
Os indicadores de investimento analisados apontam para 
uma redução do investimento total da ordem dos 3,1% em 
2003 (6,3% em 2002).  

Tendência do Volume de Vendas no Comércio a 
Retalho

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

1º TRIM.03 2º TRIM.03 3º TRIM.03 4º TRIM.03

s.
r.

e

Vendas Com.Retalho Linha de Tendência

milhões de CVE

Tx. Vol. Tx. Preç. Valor Tx. Vol. Tx. Preç. Valor Tx. Vol. Tx. Preç. Valor
Consumo Famílias 6,5 3,7 61.787 7,5 1,8 67.595 7,8 1,2 73.746
Consumo Público 3,7 0,0 12.669 5,1 2,5 13.644 5,8 2,5 14.791
Investimento -4,6 2,9 19.458 6,3 3,1 21.325 -3,1 2,0 21.082
Exportações 17,6 2,2 16.230 5,6 2,4 17.545 8,3 -1,1 18.794
Importações 9,0 1,3 40.809 8,6 3,2 45.747 7,5 -3,1 47.668
PIB 3,5 3,8 69.334 5,5 1,7 74.362 4,7 3,7 80.744
Fonte: Banco de Cabo Verde

* Estimativas revistas com base nas contas nacionais definitivas do INE referentes ao ano 2000

Produto Interno Bruto - Óptica da Procura *

2001 2002 2003
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Construção e Obras Públicas
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e

Carteira de Encomendas

Apreciação da Actividade

O investimento privado regista um decréscimo de 3,2%, em 
termos reais, a avaliar pela evolução de alguns indicadores 
da actividade económica, nomeadamente a desaceleração 
das importações de materiais de construção (de 30,1% em 
2002 para 13,1% em 2003) e a própria redução em 7,3% 
das vendas de cimento (segundo inquéritos realizados às 
empresas), bem como a redução das importações de bens 
de equipamento (-24,7%) e de material de transporte (-
16,8%). 
 

Quadro 4 

 
 
 
 
 
 
 
Esta evolução pode ser ilustrada, ainda, pela tendência 
geral de redução da carteira de encomendas no sector da 
construção, particularmente nos subsectores da construção 
de edifícios não residenciais e de habitação. 
 
Não obstante as obras públicas de grande vulto que estive-
ram em curso durante o ano (cais de pesca do Porto da 
Praia, estrada S. Domingos– Sta. Catarina, alcatroamento 
do Mindelo,...), o investimento público, em 2003, evidencia 
um decréscimo, em termos reais, da ordem dos 2,4%, expli-
cado, essencialmente, pela redução de donativos direccio-
nados a projectos de investimento. 
 
A nível externo, regista-se um aumento das exportações de 
bens e serviços em 8,3%, em termos reais, reflectindo, em 
grande medida, a evolução das exportações de serviços que 
regista um acréscimo de 22,4% (11,4% em 2002). As impor-
tações de bens e serviços, por sua vez, evidenciam uma 
desaceleração no seu ritmo de crescimento (de 8,6% para 
7,5%), determinado, sobretudo, pela desaceleração das 
importações de bens que crescem 2,9% (12,2% em 2002). 

2001 2002 2003
Importação de Materiais de Construção -12,2 30,1 13,1
Vendas de Cimento 4,2 5,7 -7,3
Importação de Bens de Equipamento -4,3 14,1 -24,7
Importação de Material de Transporte 19,5 31,7 -16,8
Fonte: Direcção Geral de Alfândegas; Inquéritos às empresas

Indicadores de Investimento
(taxas de variação em percentagem)

Evolução das Exportações e Importações de 
Bens e Serviços 
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4. Inflação 

 
Segundo as informações do Instituto Nacional de Estatísti-
cas, os preços apresentam, em 2003, uma evolução modera-
da, com um significativo decréscimo nos dois últimos 
meses do ano, reflectindo, essencialmente, os efeitos do 
bom ano agrícola e a diminuição dos preços de combustí-
veis em Agosto.  
 
Não obstante, as expectativas geradas no início do ano, 
com o aumento das tarifas da água e da electricidade, com 
a actualização salarial e, com os efeitos da guerra no Ira-
que, a taxa média de inflação situa-se em 1,2 %1 (0,7 p.p. 
abaixo do registado em 2002), enquanto que a taxa homó-
loga atinge os 2,3 % negativos. 
 
O comportamento da inflação explica-se, sobretudo, pelo 
decréscimo do índice de preços observado ao nível das clas-
ses “Alimentares e Bebidas” e “Bens e Serviços Diversos” 
em 4,1 % e 0,3%, respectivamente, que compensam, sobre-
maneira, o aumento registado na classe “Habitação, Equi-
pamentos e Materiais de Uso Doméstico”. 
 
Por zonas geográficas, é de referir que as “Zonas Rurais” 
apresentaram a mais baixa taxa de inflação do país em 
termos homólogos, -3,2%, devido à diminuição de 5,3% 
verificado na classe “Alimentares”. 
 
A ilha de S. Vicente, por outro lado, regista a mais elevada 
taxa de inflação, em virtude do aumento registado nas 
classes “Alimentares e Bebidas” e “Habitação, Equipamen-
tos e Materiais de Uso Doméstico”, resultante dos  acrésci-
mos verificados nos “Legumes Frescos” de 1,7 % e “Energia 
e Água” de 4,9 %. 
 

 

 
 
  

1 A inflação média registada no perío-
do ficou abaixo do anteriormente pro-
gramado pelo Banco Central para o 
ano de 2003 (2 %). 
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5. Balança de Pagamentos 

 
Informações disponíveis apontam para um desempenho 
pouco favorável da balança de pagamentos em 2003, como 
atesta a evolução das reservas externas que passaram a 
representar 1,8 meses de importação em Dezembro, quan-
do representavam 2,2 meses de importação em período 
homólogo. 
 
O desempenho da balança deve-se, principalmente, ao 
comportamento da balança financeira, cujo superavit dimi-
nui em 5.950 milhões de escudos cabo-verdianos, na medi-
da em que a balança corrente regista uma melhoria. 
 
Efectivamente, determinado  pelo comportamento das 
balanças de serviços e transferências correntes, o défice 
corrente atinge 9,3% do PIB que se compara aos 11,2% do 
PIB verificados em 2002. A  balança de rendimentos, pelo 
contrário, deteriorara-se em 16,8%, enquanto que o saldo 
da balança de bens agrava-se em 2,6%.  
 
O comportamento moderado da balança de bens, se compa-
rado ao ano anterior, quando o seu défice deteriorou-se em 
15,5%, explica-se pela diminuição do ritmo de crescimento 
das importações de bens (3% em 2003, quando em 2002 as 
importações cresciam a 14,4%).  
 
Por categorias de bens2 importados, de notar, a diminuição 
das importações de bens intermédios (-5,3%) e bens de 
capital (-25,3%), enquanto se registam aumentos nas 
importações de bens de consumo (5,3%).  
 
                                                            Quadro 5 

1º tri 2º tri 3º tri 4º tri
Bens de Consumo 10.542,6 12.570,7 12.732,2 13.403,27 3.323,6 3.554,6 3.275,77 3.249,3
Bens Intermédios 5.893,8 6.027,1 7.534,6 7.136,47 1.457,4 1.952,8 1.853,91 1.872,4
Bens de Capital 4.341,3 4.560,1 6.220,3 4.647,27 1.129,4 1.265,1 1.053,88 1.198,9
Combustíveis 1.482,9 1.570,5 1.635,4 4.329,33 284,8 2.612,2 889,19 543,2
Artigos Diversos 3.050,2 3.438,4 4.147,0 4.696,56 1.160,7 1.049,2 1.095,20 1.391,5
Total 25.310,8 28.166,7 32.269,4 34.212,91 7.355,9 10.433,9 8.167,95 8.255,2
Fonte: Direcção Geral das AlfÂndegas

2000 2001 2002 2003

Importação por Tipo de Bens (Valor CIF)
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2 O aumento excepcional observado 
nas importações de combustíveis, 
superior a 100%, deve-se a casos 
pontuais de regularização de despa-
chos de gasóleo nas Alfândegas. 

Não obstante o seu peso pouco expressivo, as exportações 
de bens registam uma taxa de crescimento de 5%, relati-
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vamente ao ano anterior. 
 
Por seu turno,  a balança de serviços regista um comporta-
mento favorável em 2003, em resultado, sobretudo, da evo-
lução das exportações de serviços de transporte aéreo e das 
viagens por motivos de turismo.  
 
                         Quadro 6 

O saldo dos serviços de transportes aéreos crescem a uma 
taxa de  29,5% em 2003, reflectindo, por um lado, o incre-
mento das viagens internacionais e, por outro, o aumento 
das tarifas internas observado no início do ano. 
 
Por sua vez, o desempenho das viagens, embora crescendo 
a uma taxa de 20%, (25,3% em 2002), esteve condicionado, 
particularmente no 1º semestre do ano, pela guerra no Ira-
que, pela pneumonia atípica que  se deflagrou na China e 
alastrou-se a vários países do mundo e, ainda, pela  con-
juntura económica pouco favorável das principais áreas 
económicas  mundiais.  
 
Igualmente, as transferências correntes registam um 
acréscimo no seu ritmo de crescimento em 2003, em resul-
tado da melhoria registada na captação das transferências 
oficiais unilaterais (15%), enquanto que as remessas de 
emigrantes verificam uma estabilização. A situação do 
mercado de trabalho nos principais países de acolhimento 
da mão de obra cabo-verdiana, bem como a depreciação  do 
dólar americano podem explicar a evolução das remessas 
de emigrantes, particularmente em divisas, que apresen-
tam um decréscimo de 1%. 

1º tri 2º tri 3º tri 4º tri
Exportações de Serviços 12.561,0 15.980,7 17.807,5 21.788,7 4.526,53 5.057,66 6.091,12 6.113,36
Transportes Marítimos 351,6 399,0 205,1 191,6 32,2 54,7 60,5 44,2
Transportes Aéreos 4.905,3 5.844,9 7.100,5 10.104,2 1.996,2 2.305,8 2.887,9 2.914,3
Viagens 4.732,3 6.621,5 7.636,1 8.304,9 1.825,8 1.899,2 2.252,1 2.327,7

Turismo 4.686,4 6.539,1 7.509,4 8.157,1 1.789,0 1.880,0 2.215,0 2.273,0
Outros Serviços 2.571,8 3.115,2 2.865,8 3.188,0 672,3 797,9 890,6 827,1
Fonte: Direcção Geral de Alfândegas e Banco de Cabo Verde
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                                                           Quadro 7 

Por seu turno, reflectindo a evolução dos rendimentos de 
investimentos, designadamente, os juros da dívida exter-
na, a balança de rendimentos deteriora-se em cerca de 
229,4 milhões de escudos 

 
No que concerne à balança de capital e de operações finan-
ceiras, dados, ainda provisórios, apontam para uma redu-
ção do seu saldo em   4.938,6 milhões de CVE, em 2003.  
 
A conta de capital, no entanto, evoluiu favoravelmente, 
fixando-se em 2.069,13 milhões de CVE (1.058,05 milhões 
de CVE em 2002), reflectindo o aumento das transferên-
cias oficiais (ligadas a obras públicas em curso no ano, 
financiadas pela cooperação internacional) e privadas 
(remessas de emigrantes sob a forma de equipamentos), 
pelo que, o comportamento da balança de capital e de ope-
rações financeiras é determinado pelo desempenho da con-
ta  financeira.  
 
Efectivamente, o superavit da balança financeira diminui 
em mais de 50%, devido principalmente à redução do saldo  
líquido de outros investimentos (dívida externa) em cerca 
de 5.496,5 milhões de CVE. 
 
O desempenho global da balança de pagamentos reflecte-se 
na evolução dos activos de reserva, que passaram a garan-
tir, no final do ano, apenas 1,8 meses de importação, con-
tra os 2,2 meses registados no ano anterior. 

1º tri 2º tri 3º tri 4º tri
EUA (USD) 20,0 15,6 18,8 19,3 4,7 4,6 5,0 5,0
Países Baixos (EURO) 10,3 11,9 8,8 8,4 1,8 2,0 2,5 2,0
França (EURO) 9,4 13,9 16,3 17,2 4,3 3,5 5,2 4,2
Itália (EURO) 5,5 6,5 3,5 4,5 0,8 0,7 1,5 1,4
Alemanha (EURO) 2,5 1,9 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2
Portugal (EURO) 14,3 15,8 18,4 18,4 4,5 4,1 5,3 4,4
Reino Unido (GBP) 0,8 0,8 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Suíça (CH) 2,3 2,1 1,8 2,1 0,5 0,5 0,4 0,6
Outros (USD) 20,1 4,2 2,8 4,1 0,8 1,0 1,2 1,1
Total (CVE) 7.740,8 8.851,4 8.010,0 7928,5 1.904,7 1.759,5 2.289,8 1.974,6
Fonte: Bancos Comerciais. Cálculos Banco de Cabo Verde
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6. Política Monetária e Cambial 

3 A estabilidade registada na 
e v o l u ç ã o  d o s  p r e ç o s ,  o 
comportamento favorável das 
finanças públicas e o aumento das 
reservas externas do sistema 
bancário. 
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A política monetária em 2003 continuou orientada, no sen-
tido da manutenção da estabilidade dos preços e do reforço 
das reservas internacionais, fundamentais  para garantir a 
paridade do escudo cabo-verdiano ao euro. 
 
A estabilidade macro-económica observada no ano de 
20023 permitiu a adopção de medidas de política monetária 
pelo banco central visando o incremento da actividade eco-
nómica. 
 
Neste sentido, o Banco de Cabo Verde baixou as suas taxas 
directoras (cedência e absorção de liquidez do sistema), 
fixando-as em 8,5% e 2,25%, respectivamente. Em decor-
rência, os bancos comerciais baixaram, em Março, as suas 

taxas de operações activas e passivas, aumentando o spread 
bancário. De salientar, que a taxa média de empréstimos de 

181 dias a 1 ano baixou em 3,4%, enquanto a taxa de depó-
sitos para o mesmo prazo registou um decréscimo de 
15,7%.  
 
Em Setembro, as taxas directoras foram revistas, tendo a 
taxa de absorção baixado para 1%, mantendo-se a taxa de 
cedência no patamar actual.  
 
Com o objectivo da defesa da sustentabilidade do regime 
de câmbio fixo em vigor, através da redução de algum 
excesso de liquidez no sistema, em Outubro, o banco cen-
tral aumentou a taxa de disponibilidade mínima de caixa 
em 1 p.p., fixando-a em 19%.  
Em consequência, no mercado de títulos, regista-se um 
aumento generalizado das taxas de emissão e colocação de 
bilhetes do tesouro. A taxa de colocação de BT a 91 dias 
atinge os 7,6% em Dezembro, contra os 5,5 % registado em 
Junho do mesmo ano. Por sua vez, a taxa de colocação de 
BT a 364 dias passa de 5,5 % para 8,3 % em igual período. 
De realçar, ainda, que em Dezembro, as curvas de rendi-
mento revelaram uma alta generalizada para todos os pra-
zos,  quando comparadas ao período homólogo. 
 
Analisando os agregados monetários, a massa monetária 
(M2), acusa uma taxa de crescimento de 9,1%, em   Dezem- 
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bro de 2003, 2,1 p.p. acima da meta programada. Esta evo-
lução reflecte, essencialmente, o comportamento do crédito 
interno líquido cuja taxa de crescimento atinge os 9,5%, 
em resultado do acréscimo de 15,2 % do crédito à economia 
(em parte devido às medidas de política monetária levadas 
a cabo pelo banco central no início do ano), uma vez que as 
disponibilidades líquidas sobre o exterior do sistema  apre-
sentam um decréscimo de 7,7%. 
 

                                                                         Quadro 8 
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No que concerne ao mercado cambial, regista-se, ao longo 
de 2003, progressivas apreciações do escudo cabo-verdiano, 
tanto em relação ao dólar como à libra esterlina, atingindo, 
em Dezembro, uma apreciação de 17,3% e 8,3%, respecti-
vamente, face ao período homólogo. Esta evolução é expli-
cada, sobretudo, pela fraca performance da actividade eco-
nómica nestes países. Em consequência, a taxa efectiva 
nominal (TEN) acusa uma apreciação de 1,9% em relação a 
2002.  
 
Por sua vez, a taxa efectiva real (TER) revela uma aprecia-
ção de 0,8%, o que aponta para uma perda de competitivi-
dade da economia nacional, tendo em conta que o diferen-
cial de preços entre Cabo Verde e os principais parceiros 
não foi suficiente para compensar a apreciação nominal do 
escudo cabo-verdiano. 

Índice de Taxa de Cambio Efectiva 
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 Mar/02  Jun/02  Set/02  Dez/02  Mar/03  Jun/03  Set/03  Dez/03

 1 - Activos Externos Líquidos do Sistema 12.076,5 10.784,4 11.705,6 11.330,8 11.563,1 10.699,9 10.507,8 10.454,0
 1.1 - Reservas Internacionais Líquidas 8.109,6 7.002,5 7.307,0 8.337,6 8.440,1 8.176,8 9.061,2 8.172,9

2- Activos Domésticos Liquidos 35.490,5 37.379,5 38.694,2 40.798,8 42.273,2 44.070,3 44.490,3 46.429,5
2.1 - Crédito líq. ao SPA 21.106,0 22.326,2 23.269,9 24.663,3 24.402,1 24.883,8 24.766,0 25.560,6
2.2 - Crédito á Economia 22.471,3 23.146,3 24.159,6 25.098,7 25.832,8 27.002,3 27.942,2 28.905,3
2.3 - Crédito ás Inst. Financ. n/Monetárias 6,7 6,3 5,9 5,5 5,1 4,7 4,3 36,7
2.4 - Outros Activos Líquidos -8.093,5 -8.099,3 -8.741,2 -8.968,7 -7.966,8 -7.820,5 -8.222,2 -8.073,2

3- M2 47.567,0 48.163,9 50.399,8 52.129,6 53.836,3 54.770,2 54.998,2 56.883,4
Fonte: Banco de Cabo Verde

Evolução dos Principais Indicadores Monetários
 (Saldos em fim de periodo; em milhões de escudos)
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7. Política Orçamental 

 
De acordo com os dados disponíveis para 2003, as contas 
do Governo Central apresentam um déficit global incluin-
do donativos de cerca de 3.215 milhões de escudos (cerca 
de 4% do PIB) que compara aos 1.357 milhões de escudos 
(cerca de 1,8 % do PIB) registados em 2002, reflectindo, 
essencialmente, o aumento das despesas correntes e a 
redução das receitas totais. 
 

                                                Quadro 9 

As despesas públicas aumentam 1,1%, situando-se nos 
25.145 milhões de escudos (24.880 milhões em 2002), devi-
do, principalmente, ao  comportamento das despesas cor-
rentes, porquanto as despesas de investimento registam 
uma  redução na ordem dos 10,7%, totalizando 8.361 
milhões de escudos. 
 
                                               Quadro 10 

A evolução das despesas  correntes fica a dever-se  ao com-
portamento das rubricas “despesas com pessoal” e “ aquisi-
ção bens e serviços”4, que registam acréscimos na ordem 
dos 18,7% e 31,1%, respectivamente. 

Saldo global -3.258 -1.357 -3.215 -4.980
Saldo global excl. donativos -7.368 -7.676 -7.990 -11.838

Saldo primário -5.863 -5.692 -6.045 -9.674
Saldo orçamental -46 1.910 371 2.606

Fonte: Ministério das Finanças

P Provisório
O Orçamentado

2003p

milhões CVE

Principais Indicadores Orçamentais

2003O2001 2002

Total das despesas 21.202 24.880 25.145 32.569
 Despesas de funcionamento 14.863 15.295 16.784 17.942
  das  quais: Juros dívida  progr. 1.505 1.983 1.945 2.164
  Pagamentos por regularizar 568 0 1.800 0
 Despesas de investimento 6.338 9.360 8.361 14.117

 Despesas sociais extraordinárias 0 225 0 510
Fonte: Ministério das Finanças

P Provisório
O Orçamentado

milhões CVE

Despesas Públicas

2001 2002 2003O2003p

4 Registam-se acréscimos significa-
tivos nestas rubricas devido, em 
grande parte, a inclusão em 2003 
das despesas correspondentes aos 
órgãos de soberania e alguns insti-
tutos, que o novo classificador de 
despesas e o plano de contabilidade 
pública recomendam. 
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As rubricas “transferências correntes” e “juros da dívida” 
registam uma redução de 43,9% e 1,9%, respectivamente. 
 
A redução, relativamente ao ano anterior, dos encargos 
com subsídio dos preços de combustíveis e com as bolsas de 
estudo explicam, em grande medida, a evolução registada 
nas despesas com transferências correntes, sobretudo des-
tinadas ao sector privado.  
 
Por seu turno, a evolução dos juros da dívida reflecte, prin-
cipalmente, a depreciação do dólar face ao escudo cabo-
verdiano, tendo em conta que o serviço da dívida pública 
externa é pago, basicamente em dólar. 
 
                                             Quadro 11 

As receitas totais atingem os 21.930 milhões de escudos 
contra os 23.523 milhões registados em 2002, representan-
do um decréscimo de 6,8%, em resultado da redução da 
captação das receitas correntes em 2,3%, bem como dos 
donativos (incluindo ajuda orçamental) em cerca de 24,4%. 
 
O défice público foi financiado por recursos externos e 
internos em 94,6% (3,9% do PIB) e 5,4% (0,2% do PIB), res-
pectivamente. 

Total de Receitas 18.097 23.523 21.930 27.589
  Receitas Orçamentais 14.531 17.205 17.155 20.548
      Receitas correntes 14.531 16.984 16.600 19.469
          Receitas tributarias 12.988 15.137 15.086 15.467
          Receitas nao tributarias 1.543 1.847 1.514 4.002
      Reembolsos de capital por  EP 0 221 555 1.079
  Donativos 3.263 6.319 4.775 6.858
 Transf. de OFN 0 0 0 183
Fonte: Ministério das Finanças
P Provisório
O Orçamentado
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