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FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO E DA ECONOMIA  
 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

Desde a independência nacional em 1975, a economia cabo-verdiana tem sido 

financiada sobretudo por: i) ajuda pública ao desenvolvimento sob a forma de 

donativos e dívida externa concessional; ii) remessas dos emigrantes; e (iii) 

investimento direto estrangeiro, particularmente nos finais da década de 1990, 

com as privatizações do sector empresarial do Estado, e, entre 2005 e 2008, com 

o boom do sector da imobiliária-turística.  

 

Não obstante esta dependência dos recursos externos, a economia nacional 

manteve uma trajetória de crescimento sustentado até o eclodir da crise global, 

que persiste desde 2007 e veio a evidenciar a elevada vulnerabilidade da 

economia nacional a choques exógenos, em particular, às flutuações cíclicas da 

economia da Área do Euro. 

Em consequência, desde 2009 o crescimento da economia nacional permanece 

reduzido, aquém do potencial ou desejável e, como tal, insuficiente para 

contribuir sustentadamente para a redução do desemprego e aumento do bem-

estar social da população. 

 

Nesta conjuntura económica, interna e externa, menos favorável, a graduação de 

Cabo Verde do grupo dos menos avançados para o grupo de países de 

rendimento médio baixo, em resultado do sucesso da sua política económica e 

social, implica uma redução crescente de acesso a fluxos de financiamento 

externo concessionais.  

 

Esta situação impõe um grande desafio ao País, o desafio de reformar o seu 

modelo de financiamento pela via da atração da poupança privada externa, na 

medida em que a poupança interna permanece insuficiente para satisfazer as 

necessidades de consumo e de investimento da economia. 

 

Para além do desafio da mobilização de recursos, a economia cabo-verdiana 

debate com o desafio da sua distribuição, ou seja, do acesso a estes recursos por 

parte dos agentes económicos.  

 

Na verdade, a teoria económica sugere que a melhoria do acesso ao 

financiamento pode ter impacto positivo no alívio da pobreza e no 

desenvolvimento inclusivo e sustentável. De facto, a melhoria do acesso pode, 

através da redução dos constrangimentos ao financiamento, impulsionar 

atividades empreendedoras, fazendo assim com que empresas de pequena 

dimensão, mas com boas oportunidades de crescimento, possam ir para além da 

subsistência. 
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De entre as diversas entidades e sectores da economia, o financiamento das 

micros, pequenas e médias empresas (MPMEs) assume uma relevância acrescida, 

pelo número significativo dessas empresas, emprego que criam e pela própria 

dimensão do País, que limita de certa forma o aparecimento de grandes unidades.  

 

Com efeito, em todos os inquéritos realizados sobre os constrangimentos que as 

MPMEs enfrentam na realização das suas atividades, o acesso ao crédito 

bancário ocupa os lugares cimeiros. 

 

Aliás, a problemática do acesso ao crédito bancário por parte das MPMEs é uma 

questão transversal a quase todos os países em desenvolvimento, com destaque 

para os países africanos. 

 

Um conjunto diversificado de fatores condicionam o acesso ao crédito bancário 

por parte dessas empresas, designadamente: i) inexistência de uma relação de 

negócios estável e confiável com as instituições de crédito; ii) falta de uma 

segregação adequada entre as finanças pessoais e a empresa; iii) ausência de uma 

contabilidade organizada e um plano de negócios claro para os projetos  alvo de 

financiamento; iv) desconhecimento dos procedimentos associados à concessão 

do crédito; e v) dificuldades em mobilizar garantias que sejam suficientes e 

aceitáveis pelas instituições de crédito, etc. 

 

A estes fatores, junta-se a ausência de um sistema abrangente de informação 

sobre a posição creditícia dos diversos agentes económicos o que dificulta uma 

correta avaliação do risco associado à operação e ao promotor, designadamente 

aos que recorrem ao crédito pela primeira vez.   

 

A conjugação de todos estes elementos reflete negativamente no nível de risco 

que os bancos estariam dispostos a assumir e no custo do crédito.  

 

O acesso ao crédito e a redução do custo do financiamento são, desse modo, 

elementos críticos no processo de instalação e crescimento das MPMEs e para o 

desenvolvimento do País, dado o impacto que essas empresas têm no 

crescimento económico, emprego e redução da pobreza.  

 

Por esta razão, a problemática do financiamento e do seu custo deve ser abordada 

com rigor e criatividade, tendo em atenção as características da economia e todo 

o ambiente envolvendo a realização de negócios.  

 

Várias abordagens a esta questão e opções de política têm sido identificadas e 

algumas implementadas, com maior ou menor sucesso, para dar 

resposta/ultrapassar os constrangimentos associados ao acesso e custo do crédito, 

mas o problema persiste.  

 

Desde logo, coloca-se a questão da mitigação do risco de crédito. Em Cabo 

Verde, tal passa por um conjunto de ações de diversa natureza e com diferentes 
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horizontes temporais. Há ações mais restruturais e de longo prazo que têm a ver 

com a redução do nível geral de risco na economia, e ações mais específicas e 

direcionadas que se prendem com aspetos particulares de um determinado sector 

de atividade. 

 

No que diz respeito à situação específica da mitigação do risco de crédito no 

sector bancário, a ação prioritária, neste momento, é a disponibilidade efetiva de 

um mecanismo que permite a partilha de risco de crédito associado às micro e 

pequenas empresas, o que passa pela operacionalização efetiva de um sistema de 

garantia de crédito. 

 

Com o presente trabalho pretende-se dar uma pequena contribuição, 

fundamentalmente, para a melhoria do acesso ao crédito e redução do seu custo. 

Debruça-se, de igual modo, sobre um dos vetores desta problemática que é o 

papel dos sistemas de garantia no acesso ao crédito, nomeadamente na mitigação 

do risco de crédito e na redução do custo de financiamento, e as alternativas para 

a sua implementação. 

 

Este trabalho está organizado em quatro partes, sendo a primeira a introdução, 

que faz o enquadramento geral das questões em apreciação, a segunda que 

caracteriza, em grandes traços, a problemática da sustentabilidade da dívida 

pública cabo-verdiana, a terceira que discorre sobre o financiamento do 

desenvolvimento, oportunidades e desafios para a economia cabo-verdiana, e a 

quarta que trata da questão da mitigação do risco de crédito. 

 

 

II. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A SUSTENTABILIDADE 

DA DÍVIDA E LIMITES DE ENDIVIDAMENTO  
 

É consenso entre os analistas e decisores políticos/sociais que o desenvolvimento 

de toda e qualquer sociedade só se efetiva se forem efetuados investimentos 

adequados nos sectores produtivo, institucional e social.  

 

Com efeito, a qualificação dos recursos humanos, a criação de infraestruturas 

físicas e o desenvolvimento institucional constituem os elementos sobre os quais 

se assenta todo o processo de desenvolvimento.  

 

Para que o desenvolvimento se torne uma realidade, o investimento terá que ser 

um processo cumulativo e reprodutor, ou seja, terá que ser um processo 

sustentável. 

 

Sendo o investimento, nas suas várias vertentes, o fator chave do 

desenvolvimento, levanta-se a questão das condições necessárias à sua 

materialização. 

 



6 
 

Uma das condições necessárias à realização de qualquer investimento é a 

existência do financiamento à sua execução, ou seja, a existência de recursos 

necessários para garantir a realização das despesas decorrentes da execução do 

projeto. 

 

Os países em desenvolvimento caracterizam-se pela inexistência de 

recursos/poupança em quantidade suficiente para garantir os investimentos 

necessários, que os possam lançar no caminho do desenvolvimento dentro de um 

prazo que se adeque às expectativas legítimas das suas populações. 

 

Para ultrapassar esta carência de poupança, duas alternativas se apresentam a 

estes países: forçar a criação de uma poupança interna e/ou recorrer à poupança 

externa. 

 

Não se registou, nos tempos modernos, nenhuma economia de mercado que 

tenha feito a opção de financiar o seu desenvolvimento económico e social, com 

base exclusivamente em poupança interna, mesmo para o caso dos países bem 

dotados de recursos naturais. 

  

Assim, o recurso à poupança externa para acelerar o processo de 

desenvolvimento é quase que uma fatalidade para todos os países em 

desenvolvimento. 

 

O impacto presente e futuro que os fluxos de recursos externos têm na balança de 

pagamentos e sobre a sua sustentabilidade aconselha a segregação da natureza 

dos mesmos. 

 

Neste âmbito, o financiamento externo assume as seguintes modalidades: i) 

donativos, ii) investimento direto estrangeiro (IDE); e iii) empréstimo externo. 

 

Para o caso em apreço, vamos deixar de lado os donativos porque não originam 

qualquer contraprestação futura e o IDE porque não origina dívida e o risco, que, 

numa abordagem simplista, é assumido exclusivamente pelo investidor, 

acontecendo o mesmo com os investimentos de carteira quando realizados no 

sector privado. 

 

No caso do empréstimo externo destinado ao sector público, em que o país 

assume a responsabilidade de no futuro reembolsar os recursos postos à 

disposição, coloca-se a questão de qual o nível ótimo e da sua adequação às 

necessidades do país, ou seja, da sua sustentabilidade. 

 

A capacidade de reembolsar o empréstimo externo, sem pôr em causa o 

crescimento sustentado, tem sido um dos grandes dilemas dos países que se 

debatem com a falta de recursos, designadamente os países em desenvolvimento. 
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Em termos teóricos, se os recursos externos forem utilizados pelos governos para 

investimentos produtivos e estes tiverem o retorno esperado, não se coloca a 

questão da sustentabilidade da dívida externa, desde que o perfil de 

financiamento seja adequado ao fim a que se destina. Ou seja, desde que o 

investimento tenha qualidade e seja financiado de forma adequada não se coloca 

a questão do endividamento externo e da sua sustentabilidade. 

 

Portanto, a sustentabilidade da dívida e os limites de endividamento dependem 

da política de investimento e financiamento. Países com uma política de 

investimentos criteriosa, em que a rentabilidade económica e financeira dos 

projetos de investimento é escrutinada de forma adequada e estes são financiados 

com recursos com perfil adequado, não devem enfrentar problemas de 

financiamento. 

 

Neste quadro, o problema do limite ao endividamento e da sustentabilidade da 

dívida só existe porque nem sempre os países conseguem formular e implementar 

políticas de investimentos e financiamento adequados. 

 

Os países como Cabo Verde devem realizar todos os investimentos que tenham 

qualidade, sempre que consigam financiamentos adequados.  

 

Deve-se renunciar todos os financiamentos a investimentos de rentabilidade 

duvidosa, designadamente os destinados ao financiamento das despesas correntes 

do Estado de forma explícita ou não. 

 

Contrariamente aos fluxos externos, o financiamento do Estado através da 

emissão da dívida interna pode não ter, no curto prazo, impacto direto na balança 

de pagamentos. 

 

No entanto, o excesso da dívida interna leva a uma degradação do ambiente de 

negócios. 

 

Em Cabo Verde, a mobilização dos recursos internos para o financiamento das 

necessidades do Estado, levanta dois grandes problemas, a saber: 

 

a) Crowding-out – Não tendo as empresas cabo-verdianas, no geral, acesso 

ao mercado do financiamento externo, todo o consumo de recursos 

internos por parte do Estado representa menos recursos para empresas e 

particulares, o que pode levar a que muitos projetos de iniciativa privada 

não sejam realizados devido à concorrência do Estado;  

 

b) Política fiscal – O elevado endividamento pode induzir no futuro a uma 

política fiscal mais agressiva, privando os agentes económicos dos 

recursos necessários ao investimento. 
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Em conclusão, poder-se-á dizer que a chave para a sustentabilidade da dívida está 

na forma como os recursos mobilizados por esta via são aplicados. Ou seja: 

 

Políticas de investimento e investimento inadequados = dívida insustentável. 

No que a Cabo Verde diz respeito, e conforme se pode aferir da caixa abaixo, 

elaborada com dados disponíveis em janeiro de 2015, a análise da 

sustentabilidade da dívida pública, no processo de um phasing out da política 

orçamental então vigente, sugeria que, embora a dívida seja sustentável no longo 

prazo, a probabilidade de incumprimento pelo Estado aumentou. 

Análise da Sustentabilidade da Dívida Pública (janeiro de 2015) 

A análise dos indicadores de vulnerabilidade externa e a avaliação da sustentabilidade da dívida 

pública são cruciais para um exame consistente da política macroeconómica de qualquer país.  

A política orçamental é um dos instrumentos privilegiados da intervenção das autoridades públicas, 

com o intuito de influenciar o funcionamento do sistema económico.  

O défice das contas públicas, que ocorre quando as receitas arrecadadas são insuficientes para 

financiar as despesas, ainda que resulte da implementação de medidas anti-cíclicas para fazer face a uma 

conjuntura desfavorável, ou que seja justificável por via da equidade intertemporal ou do fiscal 

smoothing, traduz-se necessariamente num aumento do endividamento do sector público, a não ser que se 

recorra à sua monetização. 

A restrição orçamental de curto prazo, a identidade expressa na equação (1), ilustra este facto:  

G≡T+∆H+∆B (1)         

Quer isto dizer que o valor dos gastos públicos (G) é idêntico ao montante arrecadado através dos 

impostos (T), mais a expansão monetária para financiar as despesas públicas (∆H) e a acumulação da 

dívida (∆B). 

Em casos, como de Cabo Verde, em que a monetização do défice é limitada por lei, um défice 

orçamental, i.e. G-T>0, implica necessariamente um aumento do endividamento (∆B>0).1 

Se o Governo acumula dívidas de orçamentos passados, a restrição orçamental de curto prazo pode ser 

rearranjada da seguinte forma:  

G*-T+iB(t-1)=Bt-B(t-1)  (2)       

onde G* representa os gastos primários, i a taxa de juros e Bt  e B(t-1), respectivamente, a dívida 

pública no momento t e no momento t-1. 

Se dividirmos a expressão (2) pelo produto interno bruto do país (Yt), obteremos  

δ=βt-β(t-1)* (1+i)/(Y(t-1)*(1+y)=βt-β(t-1)*(1+i)/(1+y)  (3)     

em que δ representa o saldo orçamental primário em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), βt  e 

β(t-1) correspondem aos coeficientes da dívida (dívida/PIB) nos momentos t e t-1, respectivamente, Y(t-1) 

representa o PIB no momento t-1 e y a taxa de crescimento nominal do PIB em t. 

Então, a condição de sustentabilidade (solvência) requer que: 

                                                           
1 Registe-se que desde 2004, o Estado não tem recorrido ao banco central para financiar o seu orçamento, conforme previsto no 

artigo n.º 2 da Lei n.º 10/VI/2002, de 15 de Julho de 2001, que estabelece a Lei Orgânica do Banco de Cabo Verde. 
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O valor actualizado de toda a carteira seja inferior ou igual ao saldo primário que deverá ser utilizado 

para o seu reembolso, i.e. βt≤∑∞
j=1δt+1/(1+i)j (4)     

A taxa de crescimento do produto do país exceda a taxa de juros. Em outras palavras, enquanto a taxa 

de crescimento exceder a taxa de juros, a dívida poderá ser considerada sustentável.   

Neste quadro, o país poderá ser considerado solvente se o valor actual das suas despesas primárias 

presentes e futuras for inferior ou pelo menos igual ao valor actual da trajectória presente e futura das 

receitas, líquidas de qualquer dívida inicial. Refira-se que a condição de solvência deve ser examinada em 

relação à trajectória de ajustamento que não seja apenas economicamente viável, mas também social e 

politicamente aceitável. 

A avaliação da sustentabilidade da dívida pública externa sustenta-se no cálculo da expressão (4), com  

base em estimativas sólidas das estatísticas das finanças públicas e projecções consistentes da 

dinâmica de longo prazo das variáveis de política (receitas, despesas, saldo primário, saldo global, dívida, 

etc.) e das variáveis endógenas, como as taxas de juro e de crescimento económico. 

O presente exercício de análise da sustentabilidade da dívida pública refere-se ao horizonte temporal 

2014-2030 e apoia-se nas referências metodológicas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco 

Mundial.  

O exercício compreende um cenário central (que reflecte com a máxima precisão possível a carteira 

de dívida e o contexto macroeconómico do país) e dois cenários alternativos - um cenário histórico (em 

que as principais variáveis macroeconómicas crescem a uma taxa média histórica, podendo ou não isso 

resultar numa situação favorável) e um cenário onde a política orçamental mantém, no longo prazo, as 

actuais orientações. Foram ainda realizados testes limites (stress test) que simulam situações adversas, 

decorrentes de choques económicos imprevisíveis às hipóteses do cenário central. 

A análise da sustentabilidade da dívida, no processo de um phasing out da política orçamental, 

sugeria, relativamente aos dados disponíveis e referentes a 2014, que, embora a dívida seja sustentável no 

longo prazo, a probabilidade de incumprimento pelo Estado aumentou. 

Com efeito, os resultados, em boa medida determinados pela fraca performance da economia, 

evidenciam no cenário central a transgressão do limiar crítico para o rácio do valor presente da dívida 

pública externa relativamente ao PIB (50 por cento), elevando o risco do Estado incumprir com as suas 

obrigações contratuais para 20 por cento.2 

Essa probabilidade aumenta, entretanto, em dez pontos percentuais quando são simulados os choques 

de uma depreciação em 30 por cento da taxa de câmbio real do escudo em relação ao dólar e um 

adiamento do phasing out da actual política de investimento do Estado. 

 

                                                           
2 De acordo com o Banco Mundial, uma probabilidade estimada no intervalo de 12-14 por cento poderá parecer pequena, o que nos 

induziria a pensar que os países que realmente enfrentam uma situação de sobreendividamento (debt distress) tiveram uma 

probabilidade estimada em torno de 70 por cento. No entanto, alerta que isso é incorrecto. Em 597 observações incluídas na sua 
amostra de estimação, registaram-se 37 casos de países de rendimento médio que enfrentaram o debt distress. A sua 

probabilidade estimada situava-se no intervalo entre os dois e os 78 por cento, com 11 dos casos registando uma probabilidade de 

sobreendividamento abaixo de 12 por cento. 
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     O custo do adiamento do ajustamento orçamental para estabilizar a dívida pública aumenta ao 

longo do tempo. O nível de esforço requerido para manter a dívida em torno da sua média histórica (73 

por cento do PIB), aumenta de um saldo primário positivo de 1,6 por cento do PIB, a partir de 2015, para 

cerca de cinco por cento, a partir de 2030, caso se mantenha a actual política orçamental.3 

Refira-se que os passivos contingentes representam, igualmente, um risco não menosprezável para a 

sustentabilidade da dívida soberana. Note-se que o stock da dívida das empresas públicas e câmaras 

municipais atingiu os 11,7 por cento do PIB em finais de 2014, representando os seus encargos com o 

serviço da dívida 2,5 por cento do PIB.4 5    O stress test simulando a assumpção gradual pelo Estado dos 

passivos das empresas públicas e câmaras municipais resultaria num choque temporário severo, com 

resultados, no curto prazo, semelhantes ao choque cambial.6  

Pese embora o seu elevado grau de concessionalidade, o nível de endividamento do Estado, em 2014, 

traduz-se num aumento dos riscos à sua sustentabilidade a prazo, atendendo aos desafios impostos pela 

graduação do país, aos limites ao aumento das receitas fiscais (base e nível tributário, elevado grau de 

substituibilidade entre as actividades formal e informal) para fazer face ao serviço da dívida, bem como à 

magnitude das despesas de funcionamento obrigatórias (folha de salários, pagamento de pensões, etc.) e 

dos passivos contingentes (crédito bancário e dívida titulada de empresas públicas e câmaras municipais). 

 

O aumento do endividamento externo líquido, sobretudo do Estado até 2014 

acrescentou mais vulnerabilidade7 à economia nacional, aumentando as 

incertezas dos investidores quanto à previsibilidade da política fiscal e ao prémio 

de risco de funding dos seus investimentos. 

                                                           
3 Valores constantes necessários para estabilizar a dívida do governo central em dez anos. A média histórica da dívida pública 

compreende o período 2004-2013. 
4 Considera-se passivo contingente, no presente exercício, todo o stock da dívida de empresas públicas e câmaras municipais. 

Assim, este conceito difere do Ministério das Finanças e do Planeamento (MFP), que considera para efeito de passivos 

contingentes apenas a dívida de empresas públicas avalizada pelo Estado. 
5 A estrutura da dívida das empresas públicas é dominada pelo endividamento interno (66,7 por cento em 2014), realizado 

sobretudo com recurso a empréstimos obrigacionistas nos últimos anos (70,3 por cento em 2014). As câmaras municipais, por sua 

vez, têm privilegiado os empréstimos bancários (85,3 por cento em 2014) em detrimento dos empréstimos obrigacionistas. 
6 O choque aplicado pressupõe a assumpção por parte do Governo Central de 50 por cento dos passivos contingentes (ou seja, de      

dívida das empresas públicas e câmaras municipais) em 2015, 70 por cento em 2016, 90 por cento em 2017 e cem por cento nos 

anos seguintes. 
7

Por vulnerabilidade entende-se o desvio padrão ou qualquer grau de variância do consumo, enquantoproxy do bem-estar, de uma        

dada economia. Uma economia é considerada vulnerável a choques externos se: (i) o peso do comércio externo, variável com 

elevado desvio padrão face o PIB, for expressivamente elevado; (ii) as principais fontes de receitas de divisas do país são variáveis 

também sujeitas a choques externos, como sejam remessas de emigrantes, ajuda externa e receitas de turismo; e (iii) possui uma 
estrutura produtiva pouco diversificada e sujeita a choques exógenos internos e externos. O regime cambial de peg fixo, por limitar a 

flexibilidade de ajustamento da economia também introduz um grau de vulnerabilidade acrescida à economia. 
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Entretanto, a situação atual da dívida pública deteriorou-se, conforme se pode ver 

no gráfico infra.  

 
Análise gráfica da Sustentabilidade da Dívida Pública (julho de 2017 

     
 

Efetivamente, o cenário central da análise da sustentabilidade da dívida pública 

sugere a manutenção do stock da dívida em percentagem do PIB por um período 

de tempo mais longo acima do limite da probabilidade do sobre-endividamento 

de 20 por cento, que corresponde a um nível da dívida de 120 por cento do PIB. 

Para esta situação contribuíram a materialização de um cenário de crescimento 

económico menos favorável, num contexto de enfraquecimento do crescimento 

potencial do produto, bem como um phasing out da política orçamental menos 

acelerado que o inicialmente previsto. 

 

Na realidade, a relação entre o stock da dívida pública e o PIB passou de 115,9 

por cento em 2014 para cerca de 130 por cento em 2016, o que terá aumentado 

ainda mais a probabilidade de incumprimento pelo Estado. Considerando os 

passivos contingentes, ou seja, a dívida das empresas públicas (cera de 14 

milhões de contos) e câmaras municipais junto das instituições bancárias e 

mercado de capitais (cera de 5 milhões de contos), a dívida do Estado de Cabo 

Verde ascendia, em 2016, a 230,3 milhões de contos, equivalentes a 142 por 

cento do PIB. 

 
De igual modo, a relação entre o stock da dívida pública externa e o PIB passou 

de 89,0 por cento em 2014 para 98,1 por cento em 2016, acrescentando ainda 

mais vulnerabilidade à economia nacional, com as consequências atrás referidas.  
 
O nível de endividamento do Estado de Cabo Verde e o stock dos seus passivos 

contingentes interpela a uma reavaliação da política orçamental e da estratégia do 

seu financiamento, por forma a conter as implicações do sobre-endividamento 

soberano na economia nacional e a promover o seu funcionamento mais 

apropriado. 

 

Note-se que o excessivo endividamento soberano poderá ter efeito perverso na 

acumulação de capital e no crescimento económico, por potenciar: 
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 Aumento das taxas de juro de longo prazo, em função do agravamento dos 

riscos de incumprimento do serviço da dívida. O aumento das taxas de 

juro afeta necessariamente os custos de financiamento, interno e externo, 

dos investimentos privados e, inevitavelmente, a competitividade da 

economia; 

 

 Aumento dos impostos e, consequentemente, dos custos de eficiência; 

 

 Aumento da incerteza sobre a política orçamental e fiscal a serem 

seguidas, o que afeta as decisões de poupança e investimento dos agentes 

económicos;  

 

 Redução do espaço fiscal para a implementação de medidas de política 

contra-cíclicas e outras que incentivem o aumento do potencial de 

crescimento económico. O excessivo endividamento do Estado também 

limita a sua capacidade de exercer o papel de prestamista de última 

instância da economia. 

 

De acrescentar ainda que, o serviço da dívida pública tem um custo de 

oportunidade elevado. Tende a absorver recursos significativos, que poderiam ser 

aplicados no desenvolvimento do capital humano (educação, saúde) e na 

promoção da inclusão social. 

 

 

III. FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO, 

OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA A ECONOMIA CABO-

VERDIANA  

 

3.1 Financiamento Externo 

 

A economia cabo-verdiana registou um marcante desenvolvimento económico e 

social nos últimos 40 anos, para o qual o financiamento externo foi determinante. 

 

Desde a independência nacional em 1975, a economia cabo-verdiana tem sido 

financiada sobretudo por: i) ajuda pública ao desenvolvimento sob a forma de 

donativos e dívida externa concessional; ii) remessas dos emigrantes; e iii) 

investimento direto estrangeiro, particularmente nos finais da década de 1990, 

com as privatizações do sector empresarial do Estado, e, entre 2005 e 2008, com 

o boom do sector da imobiliária-turística.  

 

Para se ter uma ideia da importância do financiamento externo no processo de 

desenvolvimento de Cabo Verde, o quadro, apresentado na página seguinte, 

sintetiza os fluxos de financiamento da economia de 2005 a 2016. 
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Fluxos de Financiamento da Economia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Donativos (correntes e de capital) 6 134,9 5 723,7 7 593,5 9 885,5 10 454,6 11 967,6 6 414,1 6 171,0 5 409,4 5 215,6 7 138,8 6 019,1

Dívida Externa Pública 2 300,1 2 266,0 2 326,3 3 216,1 6 302,4 14 656,7 14 265,7 17 750,6 18 670,6 15 772,7 10 590,1 3 639,6

Remessas de Emigrantes (correntes e de capital) 11 776,3 11 478,3 10 768,5 11 029,2 10 331,8 10 457,8 13 529,1 14 446,8 13 851,1 15 592,5 18 733,1 17 987,9

Investimento Direto Estrangeiro 7 231,4 11 766,8 15 309,8 15 616,9 9 917,3 9 644,5 8 087,3 10 119,8 4 627,4 14 303,1 11 121,1 10 512,0

Investimento dos Emigrantes 3 301,7 4 698,2 3 671,8 2 842,9 2 647,1 3 203,5 3 423,3 4 450,7 3 940,1 3 821,9 4 686,0 2 605,4

Dívida Externa Privada (bancos e outros sectores) 1 555,4 -4 451,9 892,8 1 150,0 -1 778,8 -1 535,1 -109,6 2 172,3 -895,0 -3 583,2 -2 204,7 -521,3

Crédito Bancário à Economia 2 609,1 10 368,7 6 959,4 14 874,2 7 867,6 8 941,1 9 852,7 302,3 1 850,2 -176,9 2 577,2 3 479,4

Obrigações Empresariais* 5 745,8 0,0 3 019,7 901,2 0,0 2 397,4 109,5 1 000,0 1 950,0 700,0

Donativos (correntes e de capital) 6,34 5,26 6,23 7,34 7,69 8,64 4,34 4,10 3,52 3,38 4,50 3,68

Dívida Externa Pública 2,38 2,08 1,91 2,39 4,64 10,58 9,64 11,81 12,15 10,21 6,67 2,23

Remessas de Emigrantes (correntes e de capital) 12,18 10,56 8,83 8,19 7,60 7,55 9,15 9,61 9,01 10,10 11,80 11,01

Investimento Direto Estrangeiro 7,48 10,82 12,55 11,59 7,30 6,96 5,47 6,73 3,01 9,26 7,01 6,43

Investimento dos Emigrantes 3,41 4,32 3,01 2,11 1,95 2,31 2,31 2,96 2,56 2,47 2,95 1,59

Dívida Externa Privada 1,61 -4,09 0,73 0,85 -1,31 -1,11 -0,07 1,44 -0,58 -2,32 -1,39 -0,32

Crédito Bancário à Economia 2,70 9,54 5,71 11,04 5,79 6,45 6,66 0,20 1,20 -0,11 1,62 2,13

Obrigações Empresariais 0,00 0,00 4,71 0,00 2,22 0,65 0,00 1,59 0,07 0,65 1,23 0,43

Fonte: Banco de Cabo Verde

* emissões no mercado primário

PIB a preços correntes (milhões de CVE) 96 690,2 108 722,4 121 973,7 134 698,4 135 879,1 138 568,5 147 924,2 150 351,3 153 723,2 154 435,7 158 699,1 163 381,4

milhões de CVE

em percentagem do PIB
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Não obstante esta dependência dos recursos externos, a economia nacional 

manteve uma trajetória de crescimento sustentado até o eclodir da crise global, 

que persiste desde 2007 e veio a evidenciar a elevada vulnerabilidade da 

economia nacional a choques exógenos, em particular, às flutuações cíclicas da 

economia da Área do Euro. 

Em consequência, desde 2009 o crescimento da economia nacional permanece 

reduzido, aquém do potencial ou desejável e, como tal, insuficiente para 

contribuir sustentadamente para a redução do desemprego e aumento do bem-

estar social da população. 

 

Nesta conjuntura económica, interna e externa, menos favorável, a graduação do 

país do grupo dos menos avançados para o grupo de países de rendimento médio 

baixo, em resultado do sucesso da sua política económica e social, implica uma 

redução crescente de acesso a fluxos de financiamento externo concessionais.  

 

Esta situação impõe um grande desafio ao País, o desafio de reformar o seu 

modelo de financiamento pela via da atração da poupança privada externa, na 

medida em que a poupança interna permanece insuficiente para satisfazer as 

necessidades de consumo e de investimento da economia. 

 

Na nossa perceção, o IDE (também passível de ser captado junto à numerosa 

diáspora e junto aos parceiros da comunidade lusófona) é o financiamento 

desejável, por constituir um fluxo estável de capital e de know-how, que poderá 

contribuir para alavancar também projetos de pequenos empreendedores. 

 

Pese embora a conjuntura de crise financeira, as oportunidades de captação de 

IDE por Cabo Verde, não são menosprezáveis, nomeadamente por: 

 

a) Ser um pequeno estado insular, com necessidades de financiamento 

significativamente inferiores às de um grande estado ou de um país mais 

populoso; 

 

b) Gozar de estabilidade política e social e um capital de prestígio 

internacional; 

 

c) Dispor de capital humano, razoavelmente bem qualificado e facilmente 

treinável; 

 

d) Possuir como âncora nominal, um regime de peg fixo ao EUR, que tem 

possibilitado garantir, a par da implementação de medidas de políticas 

orçamental e monetária assertivas, estabilidade macroeconómica, etc. 

 

Os desafios, entretanto, não deixam de ser significativos. Prendem-se com o 

caminho a percorrer para reduzir os riscos da economia e os custos de contexto e 

proporcionar um ambiente de negócios muito mais favorável para a atração de 

investimentos produtivos.  
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O desafio de recriar práticas e de reduzir os custos de investimento no país de 

modo a atrair e canalizar os influxos de IDE para projetos viáveis, com potencial 

importante de retorno económico e social requer reformas estruturais 

(transversais), visando, nomeadamente: i) o desenvolvimento sustentável do 

sistema financeiro; ii) o aumento da empregabilidade e produtividade dos 

trabalhadores; iii) a expansão e diversificação da base produtiva, bem como dos 

mercados de produtos cabo-verdianos; iv) o reforço significativo da governança e 

das instituições; e v) a criação de um ambiente de negócios adequado. 

 

Adicionalmente, assumem especial importância as reformas que preconizam a 

consolidação das contas públicas, um imperativo à estabilidade macroeconómica 

e à previsibilidade da política orçamental. 

 

3.2 Obtenção de Crédito e Financiamento a Pequenas e Médias 

Empresas 

 

O acesso ao financiamento é apontado com um dos principais constrangimentos 

ao doing business em Cabo Verde, à iniciativa empresarial, ao desenvolvimento 

do sector privado e ao crescimento da economia nacional.8 

 

No que se refere ao crédito bancário, de facto, apesar do crédito à economia ser 

considerado relativamente elevado para economias com características similares, 

a sua evolução não tem sido das mais favoráveis desde 2012, acentuando a 

perceção de falta de acesso, em particular por parte de MPMEs, que perfazem 

cerca de 95 por cento do tecido empresarial nacional.9 

 

Não obstante o aumento do crédito à economia na ordem de 3,6% em 2016, o 

contexto atual de persistência de riscos macroeconómicos e financeiros 

continuou a incentivar a preferência dos bancos por investimentos de baixo risco, 

nomeadamente aplicação em depósitos overnight e em títulos do Tesouro e do 

Banco de Cabo Verde (BCV). Estes instrumentos de investimento dos bancos 

registaram crescimentos na ordem dos 121 e quatro por cento, respetivamente, 

em 2015. 

 

De igual modo, não obstante o contínuo aumento dos depósitos, a intermediação 

financeira permanece condicionada à conjuntura macroeconómica pouco 

favorável e ao estado de desenvolvimento do sistema financeiro, que ainda não 

estará em condições de oferecer produtos de financiamento adequados a uma 

procura predominantemente de empreendimentos de pequeno porte que 

funcionam tipicamente num contexto de elevada informalidade. 

 

                                                           
8 Muitas vezes confunde-se acesso a financiamento com acesso ao crédito bancário. Além do crédito bancário, o financiamento 

também pode ser feito realizado pela via da participação no capital, pela colocação de dívida nos mercados de capitais, pela via do 

leasing ou tratando-se de fundo de maneio com recurso a factoring. 
9 A partir de 2012 os bancos passaram a adotar, em função da materialização do risco de crédito e consequentemente do aumento 

das exigências do supervisor, critérios mais restritivos na aprovação dos pedidos de crédito e as empresas e famílias ajustaram as 

suas expetativas ao contexto macroeconómico menos favorável. 
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Apesar de algum crescimento, o contributo do mercado de capitais para o 

financiamento das empresas públicas e privadas permaneceu relativamente 

modesto. Os empréstimos obrigacionistas representavam, em 2015, apenas 12 

por cento da dívida total da economia, pese embora o facto de as taxas de juro de 

cupão terem permanecido mais atrativas (6,7 por cento em termos médios) que as 

taxas de juro no mercado de crédito bancário (em torno de dez por cento). 

 

Note-se, no entanto, que a substituição do financiamento bancário por fontes 

alternativas como o mercado de capitais é difícil, na medida em que, dada a 

dimensão reduzida da maior parte das empresas em Cabo Verde, a emissão de 

dívida no mercado financeiro pode ser demasiado dispendiosa e, por isso, não 

compensar. Há também restrições legais e operacionais e os custos de reporte 

podem ser elevados. 

 

Estudos elaborados pelo FMI, Banco Mundial e BCV sugerem que 

condicionalismos, tanto do lado da oferta como do lado da procura de crédito, 

estejam na origem deste importante constrangimento à competitividade da 

economia nacional. 

 

O FMI, numa análise dos Determinantes do Crescimento do Crédito ao Sector 

Privado em Cabo Verde publicado em novembro de 2016, concluiu que o 

contexto macroeconómico (incluindo o enquadramento externo), que exacerba as 

incertezas quanto às perspetivas de investimento, contribuiu para reduzir a 

procura de crédito, enquanto o aumento dos custos da intermediação (devido à 

materialização dos riscos de crédito), a redução das margens de lucro e o 

considerável aumento da perceção dos riscos por parte dos bancos diminuíram a 

sua capacidade e willingness de assumirem riscos de crédito acrescidos. O FMI 

acrescenta, ainda, a qualidade da procura de crédito por parte das MPMEs versus 

o custo do seu financiamento (devido ao elevado risco de negócio, às 

insuficiências de informação e de colateral) ao conjunto dos condicionantes à 

evolução do financiamento bancário à economia.  

 

Por sua vez, o Banco Mundial, na sua proposta de Estratégia do 

Desenvolvimento do Sector Financeiro do país concluído em 2015, aponta 

também os elevados custos de financiamento (que agrega, do lado da oferta, os 

custos operacionais resultantes da condição arquipelágica do país e da escala da 

economia nacional), as questões relacionadas às garantias e à assimetria de 

informação como principais condicionantes do financiamento das MPMEs.10  

 

A concentração da procura em setores de atividade com elevado risco, as 

dificuldades das MPMEs apresentarem declarações financeiras confiáveis e 

auditadas e no cumprimento dos contratos, a infraestrutura judicial para execução 

das garantias pouco adequada, o balanço dos bancos deteriorado, igualmente, 

                                                           
10 A grande maioria dos bancos não aceita colaterais outros que não garantias reais e pessoais, não engajam em financiamento 

baseados em colaterais móveis (inventory or cash-flow based lending). Na perspetiva do Banco Mundial o funcionamento de um 

bureau de crédito e a existência de um esquema de registo de colaterais móveis solucionaria grande parte da falha do mercado 

devido a problemas de informação. 
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justificam na perspetiva do Banco Mundial a reserva dos bancos em financiarem 

as MPMEs.11 

 

Os resultados de um estudo do BCV (Marta, 2015) desmistificam, em certa 

medida, a questão do acesso das MPMEs ao crédito bancário e confirmam os 

principais constrangimentos ao financiamento daquele nicho identificados pelo 

FMI e Banco Mundial.12   

 

Com efeito, no contexto da amostra do Estudo sobre o Financiamento de 

Pequenas e Médias Empresas, do total das linhas de crédito disponibilizadas às 

empresas, 53 por cento foi afeto às microempresas, 41 por cento às pequenas e 

médias empresas e apenas seis por cento a grandes empresas.  

 

Se a dimensão não é tão relevante para os bancos, a informação e a capacidade de 

organização e de gestão dos proponentes são essenciais para a decisão dos 

bancos. Do total das empresas que obtiveram financiamento bancário, 92,5 por 

cento apresentavam contabilidade organizada. 

 

Entre outras características do financiamento às MPMEs registe-se que: i) como 

seria de esperar, às pequenas e médias empresas (PMEs) são aplicadas taxas de 

juro e comissões em empréstimos para financiar o investimento e as necessidades 

correntes inferiores às aplicadas as microempresas e superiores às das grandes 

empresas; ii) as hipotecas sobre imóveis são o tipo de garantia mais utilizado nos 

empréstimos a PMEs; e iii) no que diz respeito à situação dos empréstimos, as 

pequenas e médias empresas representam, respetivamente, 10,6 e 58,4 por cento 

do montante em dívida de empréstimos em incumprimento.  

 

Os principais obstáculos ao financiamento das MPMEs, na perspetiva dos bancos 

resultam dos riscos associados às garantias, da falta de uma procura adequada 

(sobretudo porque as empresas não apresentam planos de negócios convincentes 

e estão muito endividadas), do atual contexto macroeconómico e da falta de 

contabilidade organizada. 

 

                                                           
11 Numa perspetiva mais abrangente, o Banco Mundial considera que o financiamento não bancário às MPMEs é praticamente 

inexistente em Cabo Verde e que as iniciativas públicas não têm sido eficazes (o impacto das iniciativas do ADEI no reforço da 

capacidade da procura é reduzido, as linhas de crédito públicas disponíveis estão dispersas entre vários ministérios por isso não têm 
escala em termos de financiamento, o mecanismo de partilha de risco criado ainda não funciona adequadamente, o sector das 

microfinanças além de se debater com insuficiência de capital está mais vocacionado para projetos sociais do que para projetos 

comerciais).  
12 Para analisar se a dificuldade no acesso a crédito bancário por parte das PMEs está relacionada com as imperfeições do mercado 

nacional ou com os riscos idiossincráticos destas empresas, o estudo propõe uma análise do financiamento bancário a PMEs do lado 

da oferta. A informação de base do estudo provém de dois questionários realizados aos bancos. O primeiro, de caráter quantitativo, 
tem como objetivo recolher informações sobre as condições de financiamento das empresas e a situação dos seus empréstimos. O 

segundo, de natureza qualitativa, visa captar a perceção dos bancos relativamente ao segmento das PMEs e analisar o modelo de 

negócio utilizado pelos bancos para financiar estas empresas. O estudo foi feito com base nas informações desses seis bancos, que 
representam 86,5 por cento do ativo total do sistema bancário nacional. 
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Os bancos destacaram como os mais importantes critérios para a consideração do 

pedido de crédito o tipo de garantia, a avaliação financeira do negócio, o 

histórico de crédito da empresa junto ao sistema bancário e as características do 

devedor (idade, habilitações literárias, etc.). 13 Ainda, de acordo com os bancos, 

independentemente da dimensão da empresa, os imóveis, os terrenos, os ativos 

líquidos (por exemplo, os depósitos) e as garantias pessoais são os tipos de 

garantias mais aceites na negociação dos empréstimos. Os equipamentos, as 

ações e as obrigações são aceites em casos excecionais. 

 

Outro constrangimento reportado pelos bancos é a inexistência de infraestrutura 

organizacional apropriada para o financiamento a MPMEs, especializada na 

venda de produtos financeiros, na aprovação de empréstimos, na gestão do risco 

e na recuperação de créditos em incumprimento às MPMEs.14  

 

Como é sabido, existe uma correlação directa entre o crescimento do stock do 

crédito à economia e o crescimento do PIB. Por exemplo, um estudo realizado 

pelo BCV sugere que a elasticidade do PIB a uma variação do crédito à econmia 

era de 0,586 por cento em 2016, isto é um aumento do crédito à economia em um 

por cento  levará, ceteris paribus, ao crescimento do PIB em cerca de 0,6 por 

cento em 4 anos, como se pode no quadro apresentado na página seguinte. A 

elevada propensão marginal do País em importar limita o impacto do crédito na 

atividade económica. 

 

 

                                                           
13 Em resposta à questão de que se existisse um serviço proporcionado por uma entidade independente (bureau de crédito privado) 

que analisasse o historial de crédito dos clientes de forma rigorosa o trabalho dos bancos seria facilitado, estes responderam que sim, 

caso esta entidade fornecesse informações não disponíveis na central de risco de crédito, designadamente as dívidas fiscais dos 
clientes e as dívidas com a segurança social e os fornecedores. 
14 Apenas um banco afirmou ter um gabinete especializado para tratar das suas relações com as médias e grandes empresas, sendo 

que as suas relações com as micro e pequenas empresas são mantidas ao nível das agências. 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 milhões 
de CVE 

t.v.% milhões de 
CVE 

t.v.% milhões de 
CVE 

t.v.% milhões de 
CVE 

t.v.% milhões de 
CVE 

t.v.% milhões 
de CVE 

t.v.% 

Crédito à 
Economia 

92 366 11,48 92 366 0,33 94 107 1,55 94 342 0,25 96 919 2,73 100 398 3,59 

Crédito ao Sector 
Privado  

91 503 10,67 91 503 0,19 93 243 1,71 93 502 0,28 93 766 0,28 97 055 3,51 

PIB a preços 
correntes 

147 924 6,75 147 924 1,64 153 723 2,24 154 436 0,46 158 699 2,76 163 381 2,95 

PIB em volume   3,97  1,08  0,80  0,61  1,01  3,82 

 

 

 

 

          

           

    
A elasticidade do PIB a uma variação do crédito à economia=0,5861, 

 

    
i.e. um aumento do crédito em 1% irá levar ao crescimento do PIB em 0,5861% em 4 anos. 

           

    

A nossa propensão marginal a importar sendo muito elevada, limita o impacto do Crédito  
na atividade económica. 
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Assim, identificados os constrangimentos ao financiamento da economia propõe-se à 

consideração um conjunto de soluções. 

 

As questões relacionadas ao custo da intermediação que resultam da materialização do 

risco de crédito devem ser resolvidas através da apropriada limpeza do balanço dos bancos e 

contínuo reforço da supervisão, em particular da supervisão baseada no risco.  

 

Os constrangimentos ao financiamento bancário da economia, também relacionados ao 

contexto, que afetam a procura de crédito (sobre-endividamento e incumprimento) e a 

oferta (excessiva aversão aos riscos macroeconómicos) deverão ser solucionados através de 

políticas assertivas que incentivem o crescimento económico, nos campos, nomeadamente: i) 

da fiscalidade e parafiscalidade; ii) do funcionamento dos serviços públicos, não só no 

quesito burocracia, mas também no cumprimento e na execução dos contratos e nos 

respetivos custos, visando a proteção dos credores; e iii) da regulamentação do mercado de 

trabalho.  

 

Ainda, a diminuição do risco da economia pela via da consolidação orçamental, por mitigar 

a imprevisibilidade fiscal, poderá ser catalisador de investimento direto estrangeiro, com 

potencial de impulsionar iniciativas do empresariado nacional.  

 

Os riscos de financiamento dos projetos empresariais pelos bancos, que também 

encarecem o seu custo,15 podem ser reduzidos:  

 

1) Com a intervenção Estatal apropriada na partilha de riscos, através, por exemplo, da 

regulamentação e criação de condições adequadas ao funcionamento de fundos de 

garantia, bem como da facilitação, também pela via regulamentar, de empréstimos 

subordinados; 

 

2) No reforço da infraestrutura do sistema financeiro, nomeadamente com: 

 

a) A melhoria do sistema de informação de crédito; 

b) A criação de um registo de colaterais móveis; 

c) A melhor regulamentação e incentivo de produtos financeiros como o leasing, o 

factoring, o value chain financing, etc.  

 

Os bancos também devem ser incentivados a criarem infraestruturas apropriadas ao 

financiamento das MPMEs. 

 

A qualidade da procura e a consequente viabilização do financiamento seria impulsionada 

por programas de capacitação dos empreendedores, pela promoção, através da regulação, de 

melhores práticas de accountability, de organização e gestão de empresas, além da educação 

financeira. 

  

                                                           
15 Refira-se que o custo do financiamento pelos bancos de MPMEs é particularmente elevado. Uma vez que o risco é mais alto, o provisionamento do 

risco requerido é necessariamente mais elevado, assim como é mais elevado o associado custo fiscal. 
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3.3 Financiamento a Pequenas e Médias Empresas 

 

Dado o peso das PMEs no sector privado em todo o mundo, estas têm desempenhado um 

papel importante no desenvolvimento económico, em especial nos países em 

desenvolvimento onde o emprego e a distribuição da riqueza constituem importantes 

desafios.  

 

Em Cabo Verde, a perceção das empresas é de que o acesso ao financiamento é o maior 

obstáculo ao desenvolvimento das suas atividades, de acordo com os relatórios “The Global 

Competitiveness Report” (World Economic Forum).  

 

As empresas de menor dimensão são as que geralmente encontram maiores dificuldades em 

obter financiamento junto de terceiros. A sua estrutura financeira e maior exposição a 

assimetrias de informação torna-as sujeitas a maiores restrições ao financiamento bancário. 

Ao mesmo tempo, a substituição do financiamento bancário por fontes alternativas como o 

mercado de capitais é difícil, na medida em que, dada a sua dimensão, a emissão de dívida no 

mercado financeiro pode ser demasiado dispendiosa e, por isso, não compensar.  

 

Nos últimos anos, contudo, a questão do acesso a financiamento bancário por parte das 

empresas de menor dimensão tornou-se ainda mais relevante devido ao aumento da 

restritividade dos critérios e condições de aprovação de empréstimos a empresas. 

 

O maior interesse nesta questão reflete uma melhor compreensão da importância do acesso 

ao financiamento para o desenvolvimento económico e social e assinala o crescente 

reconhecimento de que este tem um papel crucial na redução da pobreza extrema e no 

impulsionamento da prosperidade, para além de estimular o desenvolvimento inclusivo e 

sustentável.  

 

Em Cabo Verde, o financiamento de empresas é realizado sobretudo junto do setor bancário. 

Com efeito, o crédito bancário às empresas representava 32,8 por cento do PIB em 2016.  

 

No entanto, nos últimos anos o volume de crédito concedido reduziu, refletindo sobretudo a 

desaceleração do crescimento económico, a maior efetivação do risco de crédito e a maior 

aversão ao risco por parte dos bancos.16  

 

A exclusão financeira exige a tomada de medidas de política quando resulta de barreiras que 

restringem o acesso a serviços financeiros de empresas cujo benefício marginal da sua 

utilização seria maior do que o custo marginal de prover desses serviços. Deste modo, a 

inclusão financeira não significa financiamento para todos a qualquer custo. Adicionalmente, 

existem empresas cujos negócios não necessitam de serviços financeiros.  

 

Para além da necessidade de melhoria do acesso ao financiamento bancário, é necessário 

desenvolver um conjunto de políticas que promovam formas alternativas de financiamento às 

empresas.  

                                                           
16 Em Cabo Verde, os empréstimos às empresas, que representavam 54,6 por cento do total de crédito ao sector privado em 2016, cresceram à taxa 

média de 2,5por cento entre 2012 e 2016.  
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A seguir são apresentadas algumas medidas de política, sugeridas a nível internacional, para 

melhorar o acesso ao financiamento das PMEs.  

 

1. Políticas Públicas para Financiamento a PMEs 

 

Entre os economistas é consensual que a intervenção do setor público, através de medidas de 

política, para promover o desenvolvimento financeiro é importante e necessária.  

 

No entanto, menos consenso há quanto à natureza específica dessa intervenção.  

 

Os economistas que defendem uma visão intervencionista argumentam que é necessário um 

envolvimento direto do setor público na mobilização e alocação de recursos financeiros, 

inclusive através da criação de bancos públicos, para aumentar o acesso ao financiamento, 

uma vez que o mercado por si só não consegue fazer esse trabalho.  

 

Do lado oposto, a visão laissez-faire defende que o setor público não deveria intervir no 

sistema financeiro e, sim, canalizar os seus esforços no sentido de criar um ambiente 

favorável, que permita reduzir os problemas de assimetria de informação e os custos de 

transação, e mitigar os problemas de acesso ao financiamento.  

 

Ainda, nos últimos anos, tem emergido no meio uma terceira linha de pensamento, que 

defende intervenções diretas do setor público de formas menos tradicionais.  

 

Abaixo são apresentados alguns resultados do estudo de Ganbold (2008), segundo o qual a 

experiência internacional sugere que o setor público pode intervir e facilitar o acesso ao 

financiamento das PMEs através da melhoria de infraestruturas legais e judiciais, da 

melhoria da eficiência das infraestruturas de informação (Credit Bureaus) e da 

intervenção direta. 

 

A existência de infraestruturas legais e judiciais que definem e asseguram os direitos e as 

responsabilidades de empresas, entidades financeiras, consumidores e outros participantes no 

mercado financeiro, evitando incertezas e ambiguidade, é de vital importância para o 

desenvolvimento e bom funcionamento do sistema financeiro.  

 

O setor público precisa manter a legislação atualizada não só para evitar que ela impeça o 

surgimento de novas inovações, mas também para garantir aos diferentes intervenientes que 

aquilo que é contratado será executado sem equívocos.  

 

Neste particular, a morosidade dos processos nos tribunais, e a consequente dificuldade em 

acionar as garantias, é um constrangimento muito relevante à concessão do crédito bancário, 

que requer a criação de mecanismos de resolução alternativos eficazes e céleres.   

 

A disponibilidade de informações sobre o comportamento e execução dos pagamentos de 

potenciais clientes reduz os custos de assimetria de informação, os riscos de incumprimento, 

os custos de processamento de empréstimos, e melhora o aceso ao crédito por parte das 

empresas.  
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Os Credit Bureaus (públicos ou privados) são elementos críticos de um sistema financeiro 

moderno e eficiente, pois permitem o acesso rápido a informações padronizadas sobre 

potenciais mutuários.  

 

Não obstante haver pouca controvérsia quanto à importância e papel dos Credit Bureaus na 

mitigação dos constrangimentos ao financiamento, no seu desenvolvimento deve-se ter em 

conta os seguintes aspetos: i) um bom quadro legal e regulatório; ii) o equilíbrio entre a 

proteção da privacidade e dos direitos dos consumidores e a necessidade de partilha de 

informações; iii) o equilíbrio entre sanções razoáveis por incumprimento e regulamentos 

excessivamente restritivos; e iv) a criação de um Credit Bureau público, privado ou ambos. 

 

No âmbito da sua intervenção direta para melhorar o acesso ao financiamento das PMEs, o 

setor público deve definir claramente os seus objetivos, avaliar a sustentabilidade dos seus 

programas e determinar o seu período de atuação, na medida em que estes programas visam 

complementar e promover a intermediação financeiro e não substituir o sistema financeiro.  

 

A experiência internacional sugere que a provisão pública de infraestruturas de mercado, a 

disponibilização de subsídios para cobrir os custos de transação, os sistemas de garantia de 

crédito e os empréstimos público diretos são bons exemplos da intervenção direta do setor 

público. 

 

A actuação do setor público no sistema financeiro, através da provisão de infraestruturas de 

mercado, tem sido justificada pela necessidade de entrada em mercados cujo investimento 

inicial é avultado ou em mercados que o setor financeiro pode não achar rentável e, por isso, 

torna-se necessária a sua intervenção para prestar serviços financeiros.  

 

No México, para solucionar o problema dos elevados custos associados à concessão de 

empréstimos a PMEs, foi introduzido um programa chamado SIEBAN. Este programa tem 

como objetivo disponibilizar subsídios aos bancos para cobrir os custos administrativos e de 

seleção associados à provisão de produtos e serviços financeiros a pequenos mutuários.   

 

Os sistemas de garantia de crédito são mecanismos em que uma entidade, chamada garante, 

presta garantias financeiras a PMEs para facilitar a obtenção de crédito em condições 

adequadas aos seus investimentos e ciclo de atividade. Estes sistemas reduzem as perdas dos 

credores em caso de incumprimento, na medida em que atuam como um seguro em caso de 

materialização do risco de crédito, o que pode levar à redução da aversão ao risco por parte 

das instituições financeiras. Contudo, os resultados com estes sistemas têm sido mistos ou 

pobres, sobretudo em países em desenvolvimento. 

 

A nível internacional, a experiência com a criação de bancos públicos tem sido negativa, 

resultando em custos elevados para os contribuintes e para o desenvolvimento do sistema 

financeiro.  

 

Os principais problemas com bancos públicos estão relacionados com a governança, levando 

à contratação de empréstimos com pouca qualidade, a fracos esforços de cobrança de 

empréstimos, a custos administrativos desnecessários, excesso de pessoal e corrupção.  
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Diferentemente, na área de microfinanças tem-se observado programas cujos resultados têm 

sido positivos, como é o caso do banco comercial público Banco Estado, no Chile.   

 

2. O Papel da Política Monetária 

 

A capacidade de as medidas de política monetária afetar o acesso ao financiamento depende 

da eficiência do mecanismo de transmissão monetária.   

 

O excesso de liquidez existente no sistema bancário nacional constitui um grande 

constrangimento à efetivação do mecanismo de transmissão, que tem sido caracterizado 

como relativamente fraco.   

 

Intervenções através dos TIM (títulos de intervenção monetária do BCV) com prazos mais 

ajustados ao período de efetivação do mecanismo de transmissão monetária permitiriam ao 

banco central enxugar com maior eficácia o excesso de liquidez existente e, em 

consequência, influenciar melhor o comportamento dos bancos, a favor do financiamento das 

empresas nacionais. 

 

Refira-se que, num contexto de regime de câmbios fixos, a política monetária poderá gozar 

de autonomia para afetar a evolução do sector real no curto prazo na proporção do grau 

de controlo dos movimentos de capitais. Com a existência de livre movimentação de capitais, 

a política monetária poderá ter que repensar a lógica da Regra de Taylor, que considera os 

ciclos económicos na definição da taxa de juros, para seguir, eventualmente, a Regra da 

Paridade Não Coberta da Taxa de Juro, que foca apenas no diferencial das taxas de juros com 

o país ou região com o qual se realizou o peg, e no risk premium do país. 

 

3. O Papel do Sector Financeiro no Financiamento das PMEs 

 

De acordo com os resultados do Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito (Vânia 

Marta, 2015), é consensual entre os bancos que os principais obstáculos ao financiamento das 

PMEs, em Cabo Verde, estão relacionados com os riscos associados às garantias exigidas, à 

falta de uma procura adequada - sobretudo porque as empresas não têm um plano de negócio 

e estão muito endividadas -, o atual contexto macroeconómico e a falta de contabilidade 

organizada.  

 

Segundo os bancos, as políticas ou programas que, se promovidos ou operacionalizados, 

poderiam ter impacto positivo na concessão de empréstimos às PMEs são os programas de 

garantia de financiamento, a bonificação de juros e os subsídios regulamentares (por 

exemplo, provisões mais baixas). Entre estes, os bancos percecionam os programas de 

garantia de financiamento, que procuram prestar garantias financeiras para facilitar a 

obtenção de crédito em condições adequadas aos investimentos e ciclos de atividade das 

empresas, como os mais positivos.  

 

O acesso à informação histórica dos clientes é considerado de extrema importância por todos 

os bancos no processo de concessão de empréstimos a PMEs. Contudo, os bancos não 

dispõem de uma estrutura organizacional que lhes permita tratar do financiamento a PMEs de 



25 
 

forma separada ou de uma estrutura especializada para venda de outros produtos e serviços 

financeiros, aprovação de empréstimos, gestão do risco e recuperação de créditos em 

incumprimento virada para as PMEs. 

 

Neste particular, a existência de um serviço proporcionado por uma entidade independente, o 

chamado Bureau de Crédito Privado, que analisasse o historial de crédito dos clientes de 

forma rigorosa no que diz respeito às informações não disponíveis na central de risco de 

crédito, designadamente as dívidas fiscais dos clientes e as dívidas com a segurança social e 

os fornecedores, facilitaria o trabalho dos bancos, reduzindo a aversão ao risco e os custos da 

assimetria de informação, com efeitos positivos no acesso ao financiamento. Note-se que, de 

acordo com os resultados qualitativos, de um modo geral, os bancos financiam as PMEs 

porque têm a perceção de que este segmento é grande, com boas perspetivas e rentável.  

 

Para além das medidas de política acima elencadas, o credit socring, a mobilidade no setor 

bancário e a redução das comissões são também formas de melhoria do acesso ao 

financiamento, através da redução dos custos administrativos dos bancos e da melhoria das 

condições contratuais de crédito a favor das PMEs.  

 

O credit scoring consiste num sistema de pontuação das características e comportamento do 

cliente automatizado por meio de uma análise computadorizada, que permite o 

aprimoramento do processo de aprovação de empréstimos pelas instituições financeiras, para 

prever a sua disponibilidade e capacidade de pagamento. Processos simplificados e 

automatizados permitem às instituições financeiras reduzir os custos, melhorar a 

transparência e ampliar os seus serviços a clientes difíceis de alcançar e/ou mais caros.  

 

Em Cabo Verde, os bancos, em geral, cobram aos seus clientes comissões e outros encargos 

pelo encerramento e transferência de diversos produtos e serviços bancários, com o intuito de 

desincentivar a mobilidade do cliente para uma entidade prestadora de serviços que lhes 

ofereça a melhor proposta. A título ilustrativo, refira-se que a mudança de uma instituição 

com a qual se mantém um contrato de empréstimo tem um custo equivalente a 5 por cento do 

montante de empréstimo em dívida, em muitos bancos.17  

 

“A existência de limitações à capacidade de o cliente mudar de fornecedor de serviços 

bancários condiciona simultaneamente a concorrência neste mercado e o bem-estar dos 

clientes” (Banco de Portugal et. al, 2009).  

 

De facto, níveis elevados de custos de mudança reduzem a intensidade da concorrência no 

mercado, na medida em que aumentam as barreiras à captação de clientes a novas 

instituições bancárias e aumentam o poder de mercado dos bancos, permitindo-lhes praticar 

preços mais penalizadores aos clientes presos pelos contratos.  

 

Do lado do consumidor, os fatores que originam as barreiras à mobilidade, nomeadamente os 

custos de pesquisa e os custos de mudança, e em particular o seu efeito cumulativo, podem 

                                                           
17 Portanto, se o montante em dívida de uma pequena empresa é de 10 milhões de escudos, ser-lhe-á cobrado 500 mil escudos caso esta decida 

transferir a dívida para uma outra instituição que lhe ofereça melhores condições contratuais.  
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gerar perdas de bem-estar (Banco de Portugal et. al, 2009). Custos de pesquisa são custos 

relacionados com a pesquisa e comparação das ofertas alternativas existentes no mercado, 

independentemente da decisão de aquisição de determinado produto e/ou serviço, enquanto 

que custos de mudança são os custos suportados pelo cliente que, tendo já estabelecido uma 

relação contratual com uma instituição de crédito, decide transferir essa relação para uma 

outra instituição), e em particular o seu efeito cumulativo, podem gerar perdas de bem-estar  

 

As comissões e outros encargos associados ao cessar do relacionamento com um banco e/ou 

transferência para outro deveriam ser limitados aos custos suportados pelas instituições 

bancárias, ou seja, custos administrativos. Deste modo, “a mobilidade dos clientes da banca 

a retalho não deve ser encarada como um bem em si mesmo, mas como algo que deve ser 

assegurado sem custos desnecessários, para que o cliente possa decidir racionalmente sobre 

uma eventual mudança de banco”. “Para tal, necessitam de dispor de informação sobre os 

serviços prestados por cada banco e de ter a capacidade para mudar de prestador quando 

confrontados com uma alternativa melhor” (Banco de Portugal et. al, 2009), exigindo, desta 

forma, a intervenção das autoridades legislativas e de regulação da indústria.  

 

4. Outras Tecnologias Específicas de Financiamento a PMEs 

 

Para além do crédito bancário, as PMEs podem ser financiadas através de: 

  

Factoring – consiste num mecanismo financeiro que possibilita às empresas vender os seus 

créditos comerciais, sobre clientes devedores, a desconto, a uma Sociedade de Factoring em 

troca de liquidez imediata. Efetivamente, é um serviço de gestão de cobranças e de 

antecipação de valores faturados colocado à disposição de empresas com dificuldades de 

gestão da tesouraria.  

 

Leasing - é um instrumento financeiro de médio prazo destinado a cobrir as necessidades de 

investimento de empresas em maquinaria, equipamento, veículos e imóveis. A Sociedade de 

Leasing adquire um equipamento escolhido pelo cliente e aluga-o a este último (locatário) 

por um prazo determinado. Ao término do contrato, o locatário pode optar por renovar o 

contrato, por devolver o equipamento arrendado ao locador ou por adquirir o equipamento 

pelo valor de mercado ou por um valor residual previamente estabelecido.  

 

Os benefícios do leasing para as PMEs são múltiplos, destacando-se o facto de este ser um 

instrumento personalizado de financiamento de investimentos que não exige uma grande 

despesa inicial, permitindo assim às empresas igualar os fluxos de receitas e despesas. Com 

efeito, o leasing pode aumentar a capacidade produtiva da empresa sem afetar 

significativamente os seus níveis de liquidez ou alavancagem. 

 

                              

IV. MITIGAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO 

 

4.1 O Risco de Crédito 

 

O risco está associado à atividade humana no geral e faz parte da atividade económica em  
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particular. No sistema financeiro, ele assume uma relevância particular, uma vez que, no 

setor, designadamente na atividade bancária, lida-se com eventos futuros incertos e o risco de 

falência das contrapartes é sempre uma possibilidade, num sistema que depende 

essencialmente da confiança.  

 

Contudo, a atividade bancária consiste na tomada e gestão do risco tendo em vista o lucro, 

uma vez que a natureza da atividade de intermediação financeira que os bancos exercem 

reside, fundamentalmente, na mobilização das poupanças através dos depósitos e na 

concessão de crédito.  

 

Segundo os Acordos de Basileia, risco de crédito define-se como a potencial ocorrência de 

uma falência ou não cumprimento das obrigações, de acordo com os termos acordados, por 

parte do mutuário ou contraparte. Geralmente, este risco encontra-se associado à atividade de 

concessão de empréstimos pelos bancos, sendo consequentemente descrito como o risco de 

incumprimento desse empréstimo, na totalidade ou em parte. Este é o principal risco bancário 

e o mais difícil de quantificar.  

  

Assim, o risco de crédito decorre da possibilidade de perda como resultado do 

incumprimento, tal como sucede quando um cliente não cumpre as prestações de um 

empréstimo ou de qualquer tipo de contrato financeiro. Em termos mais práticos, este 

incumprimento refere-se a todas as operações de crédito cujas prestações atinjam um atraso 

de pagamento igual ou superior a 90 dias, e ainda os casos em que a instituição de crédito 

tem em sua posse informação que leva a prever a impossibilidade de pagamento da prestação 

por parte do cliente, mesmo antes dos 90 dias de atraso sobre a data limite de pagamento 

(BIS, 2006). 

 

Na origem do risco de crédito e dificuldade da sua gestão, encontra-se o problema da 

assimetria de informação, entre o credor e o devedor, isto é, ao contrário deste último, o 

banco não é detentor de toda a informação necessária para avaliar a probabilidade de sucesso 

do projeto de investimento e a consequente capacidade do devedor na liquidação do 

empréstimo (Fonseca, 2010). Ao devedor, especialmente quando não é bom pagador, 

interessa mesmo não desvendar toda a informação a seu respeito ao credor (Carvalho, 2009). 

  

Assim, esta assimetria de informação gera dois tipos de problemas. O primeiro, a seleção 

adversa, advém da dificuldade do banco em distinguir projetos de baixo risco daqueles com 

risco elevado. O segundo, o risco moral, surge quando o devedor incorre em riscos superiores 

aos previamente acordados com o banco (antes da concessão, por defeito de informação 

divulgada, ou após a concessão do crédito por aplicação dos fundos obtidos em outras 

atividades, não anunciadas, com maior risco) (Fonseca, 2010).  

 

Para ultrapassar a questão do risco de crédito resultante da assimetria de informação os 

bancos recorrem a um conjunto de instrumentos e de estratégias. 

 

Um dos elementos centrais para mitigar a assimetria de informação é o estabelecimento de 

um sistema de informação que permita fornecer informações fiáveis e tempestivas sobre a 

saúde económica e financeira de potenciais mutuários. Este sistema normalmente tem duas 
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componentes: uma que é mais ou menos pública e partilhada por todas as instituições do 

sistema, e uma outra mais privativa que decorre do historial de relações entre o banco e o seu 

cliente, ou seja, o tipo de relação que existe entre o banco e o seu cliente e a sua duração é 

um elemento importante para atenuar o problema da assimetria de informação. 

 

Por outro lado, uma análise cuidada da consistência do plano e negócios apresentado permite 

ter uma ideia aproximada das virtualidades e da dimensão de eventuais riscos associados ao 

projeto e gizar um plano para a sua minimização. 

 

Os bancos minimizam o risco de crédito essencialmente de três formas: i) no nível da taxa de 

juros do empréstimo, onde é também refletido o risco da operação; ii) exigindo um nível 

mínimo de comparticipação do mutuário, já que a taxa de juro não pode cobrir todo o risco (o 

que é relevante sobretudo para empréstimos onde não há muitos dados históricos do 

mutuário, como sucede nos primeiros empréstimos); e iii) com o uso de colaterais e 

condições administrativas associadas ao empréstimo.  

 

Neste documento vamos privilegiar o estudo das diversas formas de colaterais na 

minimização do risco de crédito. 

 

4.2 Efeito dos colaterais no risco de crédito  

 

Na literatura bancária os empréstimos suportados por garantias são normalmente designados 

como colateralizados.  

 

De uma forma genérica, os termos garantia e colateral podem usar-se indistintamente.  

 

Contudo, em sentido restrito, o termo colateral aplica-se apenas às garantias reais, de que são 

exemplo: bens físicos (bens imóveis/ propriedades), depósitos em dinheiro, lista de acções, 

títulos públicos (colaterais financeiros). Geralmente cobrem 100 por cento do valor do 

empréstimo. Podem ser usadas, ainda que com menor frequência e eficácia, garantias parciais 

que cobrem entre 50 e 100 por cento do montante do empréstimo (Jiménez e Saurina, 2004; 

Carvalho, 2009; Pozzolo, 2002).  

 

Nas garantias pessoais outras entidades ou pessoas ficam vinculadas ao cumprimento da 

obrigação de crédito, responsabilizando-se pelo pagamento no caso de incumprimento do 

mutuário. A fiança e o aval são exemplos de garantias pessoais. Em caso de incumprimento 

pelo devedor, no aval a obrigação de pagamento por parte do avalista é imediatamente 

acionada, enquanto que na fiança, a menos que explicitado em contrário, o fiador tem a 

opção de exigir previamente a execução judicial sobre o devedor principal, na totalidade dos 

seus bens (Carvalho, 2009; Pozzolo, 2002).  

 

As garantias reais são geralmente consideradas pelos bancos como mais seguras e mais úteis 

do que as pessoais, contudo, estas estão limitadas pela disponibilidade de bens (Pozzolo, 

2002).  
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As garantias, quer as pessoais quer as reais, tornaram-se um instrumento fundamental na 

obtenção de crédito financeiro.  

 

Os Acordos de Basileia ao definirem que os bancos que concedem empréstimos com maior 

risco necessitam de ter maiores montantes de capital para salvaguardar a sua solvência e 

estabilidade económica global, leva os bancos a preferir empréstimos colateralizados, a fim 

de reduzir o risco da sua carteira de empréstimos.  

 

A exigência de colaterais acarreta custos, quer para o mutuário, quer para o credor, 

destacando-se neste último os custos de certificação patrimonial/listagem dos bens a 

colateralizar e sua avaliação, custos de monitorização dos bens seguros e despesas no caso de 

liquidação e execução (Berger et al., 2011). Os custos de liquidação variam com o tipo de 

colateral, destacando-se a volatilidade do seu valor e eventuais dificuldades na liquidação ou 

comercialização. De qualquer forma, um empréstimo colateralizado será sempre mais seguro. 

(Berger et al., 2011; Carvalho, 2009; Freitas e Rochet, 1997).  

 

De referir ainda que o valor da garantia não é idêntico para o banco e para o mutuário, este 

último considera-o mais valioso, já que os bens estão sujeitos a desvalorização a partir do 

momento da sua aquisição, os custos de liquidação podem ter um impacto importante e existe 

para o detentor do bem um valor sentimental, entre outros aspetos (Pozzolo, 2002).  

 

Na literatura existem duas abordagens distintas relativamente ao efeito dos colaterais na 

probabilidade de incumprimento (PD).  

 

Uma primeira abordagem defende que o colateral é considerado um sinal da boa qualidade 

do mutuário. Apenas os mutuários de baixo risco estão dispostos a fornecer mais e melhores 

colaterais, assumindo que a probabilidade de serem executados é baixa. Com isso, obtêm 

uma taxa de juro inferior. Já os mutuários de elevado risco preferem uma taxa de juro mais 

elevada, não oferecendo colaterais. O colateral funciona como um sinal, eliminando ou 

reduzindo assim o problema da seleção adversa, e aliviando ao mesmo tempo o risco moral 

após a concessão do empréstimo. Os colaterais podem assim ser vistos como um instrumento 

que assegura o bom comportamento por parte dos mutuários dada a existência de uma 

ameaça credível. Espera-se então uma relação negativa entre o colateral e a PD. (Jiménez e 

Saurina, 2004; Pozzolo, 2002; Stiglitz e Weiss, 1981).  

 

A segunda perspetiva considera a perceção geral das instituições de crédito de associar a 

necessidade de colateral à baixa qualidade do crédito (Jiménez e Saurina, 2004). O uso de 

colaterais permite então financiar projetos de maior risco, que de outra forma poderiam não 

ser financiados.  

 

No entanto, o requisito de colaterais num empréstimo bancário também introduz novas 

ineficiências, de que é exemplo o facto de os bancos usarem frequentemente colaterais em 

substituição de um exaustivo rastreio e monitorização dos projetos financiados (mais 

onerosos). Consequentemente, é possível que alguns projetos não sejam financiados, uma 

vez que os mutuários não podem oferecer colaterais (Pozzolo, 2002).  
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Existe ainda a possibilidade de empresários muito otimistas, que subestimam as suas 

probabilidades de insucesso, estarem dispostos a fornecer um número muito elevado de 

garantias apenas com o intuito de obter o empréstimo pretendido, não pensando nas suas 

consequências futuras (Pozzolo, 2002; Jiménez e Saurina, 2004).  

 

Segundo Boot et al. (1991) os colaterais são importantes nos mutuários de alta qualidade de 

crédito para obter melhores condições (baixar a taxa de juro) e nos outros grupos para reduzir 

o risco. O credor pode ainda exigir colaterais apenas e só para obrigar o mutuário a um maior 

esforço no projeto (financiado pelo banco).  

 

4.3 Sistemas de garantia de Crédito 

 

Os vários inquéritos efetuados junto da classe empresarial apontam a falta de acesso ao 

crédito como um dos principais constrangimentos ao desenvolvimento dos negócios. Os 

empresários queixam-se que os bancos têm uma política de crédito demasiado conservadora, 

designadamente para as micro e pequenas empresas. Entre outras dificuldades, apontam a 

exigência de garantias sólidas como um dos fatores que impede que muitas empresas sejam 

elegíveis ao crédito, ou mesmo as inibe de solicitar o crédito. 

 

Os bancos, por seu lado, abordam a questão mais na perspetiva de gestão de riscos 

associados à operação, ou seja, tentam minimizar os riscos injustificados. Precisam que o 

potencial mutuário demonstre que tem competência e experiência na gestão dos negócios, 

bem como a viabilidade da operação objeto de financiamento. Também, exigem uma 

comparticipação de capitais próprios na operação e uma garantia para assegurar o pagamento 

do crédito em caso de dificuldades. 

 

As garantias bancárias assumem uma dimensão maior no caso de micros e pequenas 

empresas, com destaque para as empresas mais novas e mutuários mais jovens que 

apresentam um maior problema de assimetria de informação, já que não existem registos 

prévios da sua atividade financeira ou comercial. São também as mais dependentes do 

financiamento bancário e com menores recursos para usar como colaterais.             

 

No caso de Cabo Verde esta problemática é exacerbada pelo facto da economia do país ser 

dominada pelas micros e pequenas empresas, sendo grande parte delas informais. 

 

Com efeito, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, o tecido empresarial cabo-

verdiano é constituído, em larga medida, por micro e pequenas empresas (MPEs), que em 

2015 representavam respetivamente 76,6 por cento e 13,6 por cento do número de empresas 

não financeiras em Cabo Verde.  

 

A reduzida massa crítica de cada uma das empresas desta franja do tecido empresarial é um 

obstáculo quer na obtenção de capitais alheios quer na utilização de mecanismos alternativos 

como o acesso ao mercado de capitais, deixando como solução mais viável o financiamento 

bancário, não obstante a natural dificuldade de negociação das melhores condições 

financeiras e que obriga em muitos casos à apresentação de garantias adicionais ou à 

aprovação de empréstimos em condições desajustadas à finalidade e ao ciclo de atividade.  



31 
 

A importância das MPEs para a economia nacional, a dificuldade que têm no acesso a 

financiamento bancário e a sua dependência de capitais alheios justificam a existência de um 

mecanismo de apoio à obtenção de financiamento em condições mais vantajosas para que 

assim consigam desenvolver a sua atividade corrente e ainda investir no aumento da 

capacidade produtiva aumentando dessa forma a sua competitividade. 

 

Face às dificuldades do sistema financeiro convencional em resolver o problema da falha nos 

mercados de crédito, que não fazem chegar financiamento adequado às empresas, em 

especial às de pequena dimensão ou em fases particulares do seu ciclo de vida, têm sido 

criados mecanismos alternativos de cobertura do risco da banca. 

 

De entre esses mecanismos, merecem destaque os sistemas de garantia de crédito para MPEs, 

baseados em instituições especializadas na cobertura (normalmente parcial) do risco de 

crédito dos bancos, quando estes emprestam dinheiro às empresas. 

 

Os mecanismos de garantia de crédito constituem, atualmente, um elemento estruturante do 

sistema financeiro em quase todos os países do mundo. Em muitos países, estes sistemas 

existem desde o início do século XX (Beck 2010).  

 

No entanto, tiveram um crescimento sem precedentes nas últimas décadas, tanto nos países 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) como nos 

restantes países.  

 

Os sistemas de garantias de crédito tornaram-se um instrumento de eleição das autoridades 

para aumentarem o acesso ao financiamento a MPE e as empresas nascentes, durante a crise 

económica e financeira que teve o seu início em 2008. 

 

De acordo com Green (2003) existiam mais 2.250 sistemas de garantia de crédito em mais de 

100 países. 

 

Os sistemas de garantia de crédito podem assumir diversos figurinos quanto a sua 

organização e propriedade podendo ser privados; privados com um resseguro público; 

inteiramente públicos; sistemas de garantia mútua que consistem numa parceria público-

privada.   

 

4.4 Tipologias e Características dos Sistemas de Garantia de Crédito 

 

Existe uma grande variedade de figurinos e tipos de sistemas de garantias dentro e entre os 

países. Normalmente, os participantes centrais em todos os sistemas de garantia são as MPEs 

que solicitam o crédito, a instituição financeira que faz análise do mérito do projeto e a 

credibilidade do promotor, o sistema de garantias que cobre uma parte do empréstimo que 

garante e as autoridades nacionais. 

 

As autoridades desempenham um importante papel na qualidade de regulador, mas também 

podem participar nos sistemas de garantia através de apoios financeiros que podem conceder, 

envolvendo-se diretamente na sua gestão ou indiretamente através das contragarantias que 
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podem disponibilizar. No caso das contragarantias, as garantias emitidas pelos sistemas são 

suportadas por contragarantias emitidas por organismos públicos. Ao emitir uma 

contragarantia o governo assume o risco do garantidor até um nível pré determinado. 

 

Esquema de Funcionamento de Garantia de Crédito (1) 
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(1) Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development.  

 

 

O papel e nível de engajamento das diversas partes nos sistemas de garantia varia nas 

diversas geografias e depende fundamentalmente dos objetivos de cada sistema. Os 

elementos que definem como um sistema são: 

 

 Propriedade e gestão; 

 Financiamento ou dotação de recursos; 

 Enquadramento legal e normativo; 

 Características operacionais, designadamente: 

a) Tipo de serviço; 

b) Âmbito de cobertura; 

c) Processo de emissão das garantias; 

d) Gestão de riscos. 

 

 Como já se referiu anteriormente, quanto à propriedade e ao papel dos proprietários na 

gestão, os sistemas de garantias podem assumir as modalidades seguintes: públicos, público 

– privados e privados. 
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Os sistemas de garantias públicas são estabelecidos por iniciativa das autoridades e 

funcionam como instrumentos de apoio ao financiamento das micros, pequenas e médias 

empresas. São sistemas muito utilizados nos países em desenvolvimento e emergentes, onde 

são o principal sistema de garantias. 

 

Normalmente, são geridos por entidades públicas, como bancos públicos ou departamentos 

governamentais. Em alguns casos, esses sistemas adotam alguma forma de participação do 

setor privado, havendo situações em que os sistemas públicos não se envolvem na avaliação 

dos riscos ou na recuperação dos créditos, apesar de fornecerem os fundos. 

 

Nos casos em que os sistemas de garantia resultem de parcerias público-privadas, 

normalmente são as instituições financeiras públicas ou departamentos governamentais que 

assumem a promoção da parceria público-privada e conservam a maioria do capital, ficando 

o restante capital disperso por diversos “stakeholders”. 

 

Nos casos em que as parcerias são originadas no sector privado, normalmente as entidades 

públicas ficam com uma participação minoritária, como é o caso de algumas mutualidades. 

 

Os sistemas de garantias privados caracterizam-se pela participação direta do sector privado, 

empresas e instituições financeiras no financiamento e gestão dos sistemas. De entre os 

sistemas privados é de se destacar as mutualidades, que são sistemas de garantia privados em 

que os mutuários se associam para melhorar o seu acesso ao financiamento. São dos mais 

antigos sistemas de garantia. 

 

O papel das autoridades nos sistemas privados são essencialmente a nível legal e 

regulamentar, podendo, no entanto, dispensar algum apoio financeiro, que pode concedido de 

forma indireta através da emissão de contragarantias ou através de financiamentos. Em 

algumas situações, o apoio das autoridades pode traduzir-se numa redução ou isenção de 

imposto. 

 

Normalmente as mutualidades são vocacionadas para servir as MPEs, podendo o seu apoio 

estender para além da simples prestação de garantias, com a prestação de uma gama variada 

de serviços complementares. 

 

Nos sistemas de garantia mútua as empresas, designadamente as MPEs, podem aderir a eles 

diretamente ou através das associações representativas do sector. 

 

Relativamente ao financiamento ou dotação de recursos, os sistemas de garantia são 

financiados através de recursos públicos e fundos privados ou com recursos das duas 

entidades. Em muitos países, designadamente os da OCDE, os apoios públicos aos sistemas 

de garantia, particularmente as mutualidades, são assegurados através dos mecanismos de 

contragarantia. Noutros, os financiamentos são feitos através de uma dotação direta dos 

fundos. 
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Nos países em desenvolvimento, muitas vezes os organismos internacionais de cooperação e 

desenvolvimento participam ativamente na criação e financiamento dos sistemas de garantia. 

 

No concernente ao quadro legal e regulamentar, os sistemas de garantia de crédito, enquanto 

intermediários financeiros, estão sujeitos a uma regulamentação específica relativamente ao 

capital mínimo, aos rácios de solvência e aos critérios de transparência e governança.  

 

Normalmente, estão sujeitos à supervisão das autoridades competentes e a forma como a 

supervisão é exercida depende muito de como são classificados como intermediários 

financeiros. 

 

Nos casos em que os sistemas de garantia são meras extensões dos ministérios, estes 

normalmente não estão sujeitos à supervisão das entidades que supervisionam o sistema 

financeiro. 

 

Relativamente às características operacionais e no que diz respeito ao tipo de serviço que os 

sistemas de garantias de crédito prestam aos seus beneficiários, constata-se que normalmente 

combinam o seu propósito principal de prestação de garantias com um conjunto de serviços 

complementares, tais como: i) organização da contabilidade; ii) informações sobre o mercado 

financeiro; iii) formação sobre a melhor forma de relacionar com os bancos; e iv) serviços de 

consultoria relativamente à melhoria da produtividade e competitividade. 

 

Quanto ao âmbito de cobertura dos sistemas de garantias, estes podem assumir propósitos 

muitos diferenciados, sendo o mais comum as situações em que elegibilidade das empresas 

são determinadas em função: i) da sua dimensão, definida seja em termos de volume de 

negócios ou número de trabalhadores; ii) do destino do financiamento; iii) do sector ou 

setores de atividade; iv) da área geográfica; e v) do apoio à exportação ou 

internacionalização. 

 

No processo de operacionalização das garantias, os sistemas podem adotar o mecanismo de 

distribuição a retalho, por finalidade e a grosso. 

 

Na distribuição a retalho, as operações são analisadas uma a uma e as garantias são atribuídas 

às empresas de forma individualizada. Na distribuição por finalidade, as garantias são 

alocadas a um sector de atividade, a uma região ou a uma finalidade específica. Nas situações 

de distribuição por grosso, não há nenhuma relação direta entre o sistema de garantias e a 

entidade que concede o crédito, normalmente o sistema concede uma contra garantia a uma 

instituição não financeira, como por exemplo instituições de microcrédito. 

 

Ao nível dos sistemas de garantia, a gestão de riscos é feita no essencial com base em duas 

variáveis: o nível/rácio de cobertura; e o prazo da operação. Todas as outras avaliações sobre 

a operação ficam a cargo da entidade que viabiliza a mesma.  

 

O nível de cobertura que os sistemas de garantia proporcionam varia bastante de sistema a 

sistema e entre os países. São mais comuns os rácios de cobertura que se situam entre 20 por 

cento e 100 por cento, sendo a média mundial à volta dos 80 por cento . 
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Quanto aos prazos máximos das operações dos sistemas de garantia, estes variam entre 5 e 

25 anos. 

 

4.5 O Sistema de Mitigação de Risco de Crédito em Cabo Verde 

 

Em Cabo Verde, em consequência do elevado nível de crédito em incumprimento que o 

sistema bancário tem registado nos últimos anos, a questão da mitigação dos riscos de crédito 

tem assumido uma relevância maior para a gestão dos bancos, à semelhança do que vem 

acontecendo em quase todas as geografias. 

 

A nível nacional, a mitigação dos riscos de crédito tem-se traduzido no aperto das condições 

de concessão de empréstimos, o que tem conduzido a uma maior restritividade do crédito. 

 

A maior restritividade nas condições de concessão do crédito tem condicionado o seu acesso 

a um grande número de empresas e tem reduzido a taxa de crescimento do crédito, havendo 

períodos em que o mesmo decresceu, num contexto de excesso de liquidez bancária e política 

monetária acomodatícia. 

 

Este fraco dinamismo do crédito tem tido reflexos no comportamento da economia, que tem 

apresentado taxas de crescimento do PIB relativamente baixas e tem penalizado a 

rentabilidade dos bancos. 

 

Um dos aspetos que mais tem condicionado o acesso ao crédito por parte das empresas que 

conseguem desenvolver e apresentar plano de negócios consistentes é a dificuldade de 

apresentarem aos bancos colaterais credíveis e seguros. 

 

Esta situação é particularmente sensível para as micros e pequenas empresas, com destaque 

para as empresas novas e de jovens empreendedores.  

 

As autoridades têm tentado obviar estes constrangimentos ao acesso ao crédito com um 

conjunto de iniciativas tendentes a reduzir a perceção e mitigação do risco que os bancos têm 

relativamente a algumas operações de crédito, designadamente as dirigidas às micros e 

pequenas empresas, com a criação de instituições vocacionadas para a partilha de riscos. 

 

De entre estes programas e instituições destacam-se a Agência para o Desenvolvimento 

Empresarial (ADEI), o Novo Banco, a CV Garante e a Sociedade de Desenvolvimento 

Empresarial (SDE). Adicionalmente, o Banco de Cabo Verde instalou uma Central de Riscos 

de Crédito e há ações por parte das associações patronais tendentes a criação de uma Central 

de Informações de Crédito privada. 

 

A ADEI, atualmente Pró-Empresa, e a SDE destinam-se, fundamentalmente, a apoiar as 

micro e pequenas empresas no seu processo de estruturação e desenvolvimento, 

designadamente na formalização e organização da contabilidade, desenvolvimento dos 

planos de negócios e apoio no seu relacionamento com as instituições financeiras.  
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A atividade destas duas instituições incide na redução da assimetria de informação e 

consequente perceção do risco entre as instituições financeiras e as empresas, reduzindo por 

esta via o tipo e nível de colaterais exigidos. As ações desenvolvidas por estas duas 

entidades, até ao momento, são relativamente modestas face aos desafios que se colocam.  

 

O Novo Banco nunca chegou a afirmar-se com uma instituição credível vocacionada para o 

financiamento das micro e pequenas empresas, e foi encerrado no primeiro trimestre de 2017, 

depois de problemas no seu funcionamento. 

 

A Central de Risco de Crédito do Banco de Cabo Verde tem funcionado com regularidade, 

fornecendo ao sistema bancário informações sobre o nível de endividamento dos clientes 

junto do sistema. No entanto, o seu âmbito de cobertura são os clientes com empréstimos 

bancários, o que coloca alguns problemas na apreciação mais global da situação do mutuário 

e de todos os riscos associados. 

 

A Central Privada de Informação de Crédito continua em fase de projeto e implementação. 

 

A CV Garante, apesar de ter feito algumas operações, tem tido dificuldades na 

implementação do seu plano de negócios e desempenho pleno das suas atividades devido, 

possivelmente, a um desenho institucional e uma estratégia operacional pouco adequados ao 

ambiente dentro do qual labora. A verdade é que o número de operações realizadas com 

sucesso, até ao momento, é bastante limitado e os montantes desembolsados insignificantes.  

 

4.6 Propostas de Evolução no Futuro 

 

Apesar das iniciativas atrás mencionadas, o país continua com problemas de acesso ao 

financiamento por parte das micros e pequenas empresas devido ao elevado nível de riscos 

reais ou percecionados que apresentam para o sector bancário nacional. 

 

Esta perceção de riscos por parte das instituições financeiras, associada à evolução que se 

tem registado na regulamentação e supervisão do sistema financeiro, tem levado a que estas 

tenham uma política de crédito cada vez mais exigente e cuidada, traduzindo-se no aumento 

da restritividade do crédito. 

 

Para aumentar a possibilidade de acesso ao crédito por parte das empresas, designadamente 

as micros e pequenas empresas, é necessário identificar os constrangimentos e formular 

estratégias para a sua mitigação. 

 

A redução do risco associado aos negócios e melhoria do acesso ao crédito por parte das 

empresas é uma questão muito abrangente e transversal a vários aspetos da organização e 

gestão da sociedade. Envolve vários atores e o seu horizonte mais ou menos longo, ou seja, 

pode ser sintetizado no que tem sido chamado de “melhoria do ambiente negócios”. 

 

No entanto, há um conjunto de ações que podem e devem ser implantados no curto prazo 

tendo em vista a mitigação dos riscos associados ao crédito, designadamente:  
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(i) viabilizar um sistema de garantia de crédito que seja credível;  

(ii) apostar na melhoria da organização das empresas, com destaque para a 

contabilidade, e melhorar a qualidade das propostas de pedido de crédito;  

(iii) aumentar o âmbito de cobertura do sistema de informação de crédito a cargo do 

Banco de Cabo Verde;  

(iv) racionalizar e aumentar o nível de coordenação dos diversos organismos de 

intervenção pública neste particular; e  

(v) prosseguir e acelerar o processo de reformas nos diversos sectores da vida do 

país tendo em vista a melhoria do ambiente de negócios no país. 

 

 Sistema de Garantia de Crédito 

 

Um dos grandes problemas que os bancos enfrentam, neste momento, na concessão de 

crédito aos MPEs é ineficácia das instituições de partilha de risco, devidos às fragilidades do 

sistema implementado, bem como à falta de recursos. Face a esta realidade torna-se urgente a 

restruturação do mecanismo atualmente existente de forma a torná-lo mais efetivo. Esta 

restruturação deverá incorporar pelo menos três vetores: 

 

a) Aumentar o volume de recursos disponíveis no sistema através de uma maior 

participação pública; 

b) Ser um sistema de garantia parcial com uma taxa de participação que não exceda a 

50 por cento para evitar o problema do risco; 

c) Atribuir às instituições financeiras a responsabilidade exclusiva de análise e 

seleção de projetos a serem garantidos. 

 

 Organização e Gestão de Empresas 

 

A informalidade e a falta de organização das empresas, mesmo quando registados, são um 

dos maiores problemas das micro empresas cabo-verdianas. Uma das consequências da 

informalidade é a dificuldade que as empresas enfrentam no acesso ao crédito bancário. A 

falta de personalidade jurídica, de separação efetiva entre o património pessoal e da empresa, 

de organização adequada das contas e de planos de negócios consistentes são as principais 

causas desta dificuldade. 

 

Como forma de obviar os riscos associados à deficiente organização das empresas os poderes 

públicos devem estabelecer programas e dinamizar as instituições vocacionadas no apoio ao 

desenvolvimento das micro e pequenas empresas. 

 

 Sistemas de Informação de Crédito 

 

Uma das formas de redução do risco de crédito é a redução de assimetria de informação entre 

o credor e o mutuário. Mecanismos que permitem ao credor uma informação o mais 

abrangente e precisa sobre o mutuário ajudam a calibrar melhor os riscos associados a cada 

operação, podendo, eventualmente, reduzir a sua percepção de risco. 
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O Banco de Cabo Verde tem um sistema de informação de crédito que tem funcionado 

relativamente bem, mas o âmbito da sua cobertura restringe-se às pessoas com um historial 

de crédito bancário. O alargamento do âmbito da sua cobertura contribuiria para a mitigação 

do risco associado ao crédito bancário. 

 

 Aumento do nível de Coordenação entre os Programas e Organismos Governamentais 

de Promoção e de Micro e Pequenas Empresas 

 

As autoridades têm promovido um conjunto de instituições e programas visando a promoção 

e o desenvolvimento das micros e pequenas empresas, nem sempre com o nível de sucesso 

esperado, e às vezes com objetivos sem convergência e concorrentes. A racionalização dos 

programas e instituições poderá contribuir por uma maior efetividade destes. 

 

 Melhoria do Ambiente de Negócios  

 

A melhor forma de mitigar o risco no sistema bancário é através da redução do nível geral de 

risco na economia. A redução do nível de risco prossupõe uma atuação sobre os fatores de 

mais variada natureza (institucionais, regulamentares e infraestruturais) que fazem com que 

as empresas tenham um elevado nível de contingências na realização dos seus negócios e que 

impactam negativamente a sua atividade. 

 

Pelo exposto se conclui que a mitigação do risco de crédito em Cabo Verde passa por um 

conjunto de ações de diversa natureza e com diferentes horizontes temporais. Há ações mais 

estruturais e de longo prazo que têm a ver com a redução do nível geral de risco na 

economia, e ações mais específicas e direcionadas que se prendem com aspetos particulares 

de um determinado sector de atividade. 

 

No que diz respeito à situação específica da mitigação do risco de crédito no sector bancário, 

a ação prioritária, neste momento, é a disponibilidade efetiva de um mecanismo que permite 

a partilha de risco de crédito associado às micro e pequenas empresas, o que passa pela 

operacionalização efetiva de um sistema de garantia de crédito. 
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