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Banco de Cabo Verde

APRESENTAÇÃO
Nesta edição de dezembro de 2018 da Newsletters, o tema escolhido para os nossos leitores é “Estatisticas do Banco Central”.  
Destacam-se também sinopses de obras alusivas ao tema, publicações do BCV, e legislação sobre o tema. Todas as publicações 
constantes desta edição estão disponíveis para consulta e empréstimo na Biblioteca. Desejamos-lhe boa leitura!

ESTATÍSTICAS DO BANCO CENTRAL
A Lei n.º 10/VI/2002, de 15 de Julho, reitera a responsabilidade do Banco de Cabo Verde conferindo-lhe a competência 
da “centralização e preparação das estatísticas monetárias, financeira, cambial e da balança de pagamentos” e de 
colaborar na execução da política económica global do país (sem prejuízo da sua atribuição principal – a manutenção 
da estabilidade de preços).

By Departamento de  Estudos  e  Estatisticas

5

Estatísticas do Sector Externo 
(BPM6 do FMI)

• Balança de Pagamentos
• Balança de Pagamentos 

(principais rubricas na 
versão analítica) 

• Remessas dos Emigrantes 
em divisas (por  país de 
origem e  concelho de 
destino)

• Ajuda Externa (donativos) 
ao Estado de Cabo Verde

• Investimento Direto 
Estrangeiro (por país 
origem, sector de 
atividade e ilha de 
destino) 

• Posição do Investimento 
Internacional
• Posição de Investimento 

Internacional (líquida, por 
unidade institucional e por 
instrumentos financeiros)

• Posição da Dívida Externa 
• Posição Monetária Externa

Estatísticas Monetárias 
Financeiras e Cambiais (MFS 
2000 do FMI)

• Estatísticas Monetárias
• Balanço Consolidado de 

Bancos de Depósitos
• Balanço Monetário do 

Banco Central
• Síntese Monetária
• Componentes dos 

Agregados Monetários
• Estatísticas Financeiras
• Crédito à Economia 

(bancário e dívida titulada)
• Crédito Bancário por ramos 

de atividade
• Dívida Pública Interna
• Taxas de Juro Efetivas das 

operações bancárias (ativas 
e passivas, por prazos e 
residência)

• Taxas de Juro de Referência 
(do BCV, dos títulos da 
Dívida Pública e TBA)

• Estatísticas de Câmbios 
(médios, fim de período, 
TEN, TER)

Indicadores de Seguimento  
da Situação Macrofinanceira 
do País

• Indicadores da Procura 
Interna 

• Indicadores da Procura 
Externa

• Indicadores de Atividade 
Económica (Oferta)

• Indicador de Sentimento de 
Crédito

• Indicadores de 
Vulnerabilidade Externa

• Indicadores de avaliação 
da Sustentabilidade da 
Dívida Pública

• Indicadores Prudenciais 
(sistema bancário, sector 
segurador, mercado de 
valores imobiliários)
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ESTATÍSTICA E PROBABILIDADES : APLICAÇÕES E SOLUCÕES EM SPSS

AFONSO, Anabela; NUNES, Carla
Lisboa: Escolar Editora, 2011, 554 p.
MON 06692

Este livro tem como objectivo apoiar o ensino da Estatística, assumindo um perfil essencialmente 
teóricoprático. A primeira edição deste livro já conta uma historia relativamente antiga: começou por volta 
do ano 2000 quando ambas as autoras trabalhavam juntas na mesma universidade e sentiram necessidade 
de ter material organizado, simples, mas eficiente para disponibilizar aos seus alunos. Este material foi 
evoluindo e, em 2005, foi lançado um primeiro livro, publicado pela própria universidade, em 2 volumes, 
que rapidamente se esgotou. Esta é uma nova obra, muito mais abrangente e completa, e que inclui os comentários recolhidos dos colegas 
e dos alunos ao longo da última década. Dada a heterogeneidade dos destinatários (alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos e pós-graduações), 
apresenta-se assim uma abordagem simples, mas rigorosa, para um público utilizador da Estatística. Todas as matérias abordadas são 
acompanhadas com exercícios resolvidos, manualmentee através do SPSS, e exercícios propostos com soluções.

DESTAQUES DE OBRAS

ESTATÍSTICA: TEORIA E APLICAÇÕES USANDO O MICROSOFT EXCEL EM PORTUGUÊS

LEVINE, David M.
Rio de Janeiro: LTC, 2013, 804 p.
MON 06693

'Estatística - Teoria e Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português’, em sua sexta edição, está 
totalmente aprimorado. O texto reflete uma visão abrangente da estatística empresarial, com técnicas e 
dicas úteis para se trabalhar com planilhas eletrônicas. Os estudantes podem interpretar os dados em vez 
de simplesmente fazer os cálculos, adquirindo uma habilidade a mais no espectro geral dos conhecimentos. 
Este livro contém tabelas e gráficos que auxiliam na tomada de resoluções empresariais seguras. Esta obra 
mostra como a estatística pode ser utilizada nas áreas funcionais de empresas, como finanças, contabilidade, sistemas de informações, 
administração e marketing, trazendo o que há de mais moderno e atual sobre estatística empresarial.

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA EM R E SPSS

PEREIRA, Miguel; PIAIRO, Helena
s.l.: Chiado Editora, 2012, 206 p.
MON 06690

O R e o SPSS são provavelmente os software´s de apoio ao cálculo estatísticos mais utilizados 
mundialmente, tanto em investigação e ensino, como no meio empresarial.

Este livro tem como objetivo ser uma introdução ao R e ao SPSS, sendo abordados os temas elementares 
da aplicação da Estatística Descritiva e Inferencial nestes dois software's.

O nosso objetivo é que o leitor aprenda as bases metodológicas e científicas para uma utilização simples e ao mesmo tempo, 
correta e eficaz da aplicação prática da Estatística em R e SPSS.

Este livro é o manual ideal para as cadeiras introdutórias à estatística de dezenas de cursos em Portugal.

É com prazer que apresentamos o primeiro livro em Língua Portuguesa que oferece em simultâneo, passo a passo e recorrendo 
a exemplos práticos, a explicação para as múltiplas aplicações do R e do SPSS.
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DESTAQUES DE OBRAS

ARTIGOS

– ECB - European statistics: cooperation between the Eu-
ropean System of Central Banks and the European Sta-
tistical System. In ECB Economic Bulletin, Issue 7 / 2015 , 
p. 71-77 * ORG  07469

–FISHER, Irving - Challenges to improve global com-
parison of securities statistics. Basel: BIS, January 2009 * 
DESP 7467

–NICOLL, Gillian; TOOTLE, Maureen; RIDGEWAY, Art; 
[et. Al] - Cooperation between Central Banks and Na-
tional Statistical Institutes: the cases of Australia, Can-
ada, and the Netherlands - IFC Working Papers; No 1. 
Basel: BIS, December 2007 * ORG 07409

– BANCO DE PORTUGAL - Investimento directo do ex-
terior em Portugal : estatísticas de fluxos e stocks para o 
ano de 1996 e estimativas de stocks para 1997. Lisboa : 
Banco de Portugal,1998 * PP 5/1998/2

– BANCO DE PORTUGAL - How to increase quality in 
the Central Banks statistical business process?. In Papers 
presented by the statistics department in national and in-
ternational fora. Supplement to the Statistical Bulletin 1/ 
2017. Lisboa : Banco de Portugal,1998 * DESP 07492

–BANCO DE PORTUGAL - Gestão da Qualidade nas Es-

tatísticas de Balanço das Instituições Financeiras Mone-
tárias. In Suplemento ao Boletim Estatísticas, nº 1. Lisboa: 
Banco de Portugal, 2015 * DESP 07493

–GOTZFRIED, August; WURM, Nikolaus - Estatísticas 
europeias de serviços financeiros: projecto do eurostat 
para um sistema estatístico no sector dos serviços finan-
ceiros. Lisboa: APB, 1995 *  PP 94/1995/33

–PROVOPOULOS, George; KRANJEC, Marko; PRAET, 
Peter; …[et.al] - Central banks’ statistical initiatives to 
meet new challenges. In Central Bank Statistics: What did 
the financial crisis change?. Germany: European Central 
Bank, 2011, p. 41-70 * DESP 07466

–SEMEDO, Ana -  Using credit registry data to assess the 
risks in the financial system: The Banco de Cabo Verde ex-
perience. In Suplemento to the statistical Bulletin 3/2013,  
p. 85-87 * DESP 07495

–STARK, Jürgen - Central bank statistics: what did the fi-
nancial crisis change? In Central Bank Statistics: What did 
the financial crisis change?. Germany: European Central 
Bank, 2011, p. 191 -203 * DESP 07466

–STARK, Jürgen - Contributions of central bank statistics 
in a global context. In Central Bank Statistics: What did 
the financial crisis change?. Germany: European Central 
Bank, 2011, p. 204 -220 * DESP 07466

LIVROS

– AFONSO, Anabela; NUNES, Carla - Estatística e proba-
bilidades : aplicações e soluções em SPSS. Lisboa: Escolar 
Editora, 2011 * MON 06692

–BANCO DE CABO VERDE - Estatísticas monetárias e 
financeira. Praia: BCV, 1999. MON 02289

–FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade 
- Curso de Estatística. São Paulo : Atlas,1996 * MON 03257

–FERREIRA, Manuel Alberto M; AMARAL, Isabel - Proba-
bilidades estatística: formulário. Lisboa: Edições Silabo, 
1997 * MON 03530

–GARCIA, António - Seminário sobre a centralização 
de responsabilidades de crédito 16 a 18 de Outubro de 
2006: exploração estatística da informação da CRC. Lis-
boa: Banco de Portugal, 2006 * MON 00363

–LEVINE, D. M. - Estatística: teoria e aplicações usando 
o microsoft excel em português. R.Janeiro: LTC, 2013 * 
MON 06693

–MURTEIRA, Bento; RIBEIRO, Carlos Silva; SILVA, João 
Andrade e, ...[et.al] - Introdução à estatística. Lisboa: Mc-
Graw-Hill, 2002 * MON 05531

–MAROCO, João - Análise estatística: com utilização do 
SPSS. Lisboa: Edições Silabo, 2007 * MON 05695

–PINTO, J. C. C.; CURTO, J. J. D. - Estatística para economia 
e gestão : instrumentos de apoio a tomada de decisão (com 
aplicações em excel. Lisboa: Ed. Silabo, 1999 * MON 04990

–PEREIRA, Miguel; PIAIRO, Helena - Introdução à estatísti-
ca em R e SPSS. s.l.: Chiado Editora, Nov 2012 * MON 06690

–RAMALHETE, Paula; SANTOS, Carlos Gonçalves - Cál-
culo Financeiro e estatística aplicada : estatística apli-
cada. Lisboa: IFB,1995 * MON 02557

–REIS, Elizabeth - Estatística descritiva. Lisboa: Edições 
Sílabo, 2005 * MON 02870

–REIS, Elizabeth - Estatística multivariada aplicada. Lis-
boa: Edições Silabo, 2001 * MON 04991

–REIS, Elizabeth; MELO, P.; ANDRADE, R.;...[et. al] - Estatística 
aplicada : probabilidades, variaveis aleatórias : distribuições 
a teóricas. Lisboa: Edições Silabo, 2007 * MON 05655/1

–REIS, Elizabeth; MELO, P.; ANDRADE, R.;…[et. al]-Estatísti-
ca aplicada. Lisboa: Edições Silabo, 2006 * MON 05655/2

–VIEIRA, Sonia - Estatística para a qualidade: como avaliar 
com precisão a qualidade em produtos e serviços. Rio de Ja-
neiro: Editora Campus, 1999 * MON 03369
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NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.

CARVALHO, Fernando; SOUZA, Francisco
Economia Monetária e Financeira. - 3ª Edição Revista e Atualizada
Rio de Janeiro: Campus, 2015
ISBN 978-85-352-8077-7 * MON 07515

MOTA, António Gomes; BARROSO, Clementina Dâmaso; 
PIMENTEL, Daniel; …[et. al] 
Finanças da Empresa : Teoria e Prática. - 5ª ed.
Lisboa: Edições Sílabo, LDA, 2015
ISBN 978-972-618-824-7 * MON 07514

BREGMAN, Rutger
Utopia para realistas : Em defesa do rendimento básico incondicional, da livre circulação 
de pessoas e de uma semana de trabalho de 15 horas. - 1ª ed.
Lisboa: Bertrand Editora, 2018
ISBN 978-972-25-3496-3 * MON 07512

VICENTE, Marta de Sousa Nunes
A quebra da Legalidade Material na Actividade Normativa de 
Regulação económica
1ª ed. Coimbra Coimbra Editora, S.A, 2012
ISBN 978-972-32-2080-3* MON 07509

ROCHA, José Aidos
Segurança Contra Incêndios em Edifícios : Regulamentação Ilustrada e Anotada
Vila Nova de Gaia: EXACTUBOOKS, 2017
ISBN 978-989-20-5900-6 * MON 07504

CASTRO, Carlos Ferreira de; ABRANTES, José Barreira Abrantes 
Manual de Segurança contra Incêndio em Edifícios. - 2ª Ed.
Sintra Escola Nacional de Bombeiros 2009
ISBN  972-8792-16-6 * MON 07508

INTERNATIONAL MONETARY FUND 
By-Laws : Rules and Regulations Washington, D.C. IMF, s.d.
ISBN 978-1-47559-594-9 * ORG 07425.1 

INTERNATIONAL MONETARY FUND
Articles of Agreement
Washington, DC IMF, 2016
ISBN 978-1-47559-354-9 * ORG 07425.2
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NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

LEGISLAÇÃO

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.

AUDITORIA GERAL DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Guia do Investidor : Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários
Praia: Banco de Cabo Verde, 2017 
REF 07339 B

GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA NACIONAL
Coletânea de Legislação - Vol I : Parte I - Leis
Praia: Assembleia Nacional, 2018
REF 07346.1

GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA NACIONAL
Coletânea de Legislação - Vol I : Vol II : Resoluções
Praia: Assembleia Nacional, 2018
REF 07346.2

Extrato do Lei nº 35/VII/2009, 2 de março de 2009
Secção II - Estrutura

Artigo 4º - Órgãos do SEN

1. O SEN compreende os seguintes órgãos:
a) O Conselho Nacional de Estatística;
b) O Instituto Nacional de Estatística;
c) O Banco de Cabo Verde;
d) Os Órgãos Delegados do INE.

2. Os órgãos referidos nas alíneas b), c) e d) do número an-
terior são qualificados como Órgãos Produtores de Esta-
tísticas Oficiais (OPES).

(...)
Artigo 17º Composição

1. O CNEST tem uma composição que assegura a represen-
tatividade equilibrada dos produtores e utilizadores das es-
tatísticas oficiais, bem como dos fornecedores das respecti-
vas informações estatísticas individuais de base necessárias 
à sua produção, sendo integrado pelos seguintes vogais:
a) O presidente do INE, que exerce funções de Vice-Presi-

dente;
b) Um representante do Banco de Cabo Verde;
(...)

Secção III - Banco de Cabo Verde
Artigo 29º - Competências estatísticas oficiais

1. O Banco de Cabo Verde (BCV), na produção de estatís-
ticas oficiais, no âmbito do SEN, tem como competência 
a centralização e a preparação das estatísticas monetária, 
financeira, cambial e da balança de pagamentos.

2. O INE e o BCV estabelecerão as regras de articulação en-
tre as duas instituições com vista a assegurar:
a) A integração metodológica do cálculo das componen-

tes financeiras das contas nacionais, da competência 
do BCV, no cálculo das contas nacionais, da compe-
tência do INE;

b) O intercâmbio de microdados e macrodados estatís-
ticos necessários à produção das estatísticas oficiais 
de cada uma das instituições inscritas nos programas 
anuais e plurianuais da actividade estatística do SEN, 
incluindo previsões macroeconómicas efectuadas pelo 
BCV, no respeito pela presente lei, em geral, e pelo 
princípio do segredo estatístico, nos termos dos arti-
gos 10º, 13º e 14º.

c) Um representante de cada Ministério que tenha Ór-
gãos Delegados do INE;

(...)
BO nº 9 - I Série
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PUBLICAÇÕES DIGITAIS

Menu Estatísticas e Estudos www.bcv.cv 

O Banco de Cabo Verde tem por missão a produção de estatísticas, a elabora-
ção de análises, estudos económicos e pareceres que suportam a sua atuação 
no domínio do seu mandato fundamental – definição e execução da política 
monetária e defesa da estabilidade monetária e do sistema financeiro.  

Ao seu dispor um conjunto de dados estatísti-
cos com respetivas notas informativas e meto-
dológicas, publicações, séries longas e compila-
ções de estatísticas 
 

 
Consulte o nosso calendário das publicações 
http://www.bcv.cv/vPT/Estatisticas/
calendariodaspublicacoes/Paginas/ 

ESTATÍSTICAS 

CONHECENDO O MENU ESTATÍSTICAS E ESTUDOS 

O Banco de Cabo Verde é responsável pela pro-
dução de estatísticas monetárias, financeiras, cam-
biais e do sector externo. 

A produção estatística do BCV é orientada pelos 
princípios da imparcialidade, independência científi-
ca e confidencialidade estatística. 

O BCV divulga, igualmente, estatísticas macroeco-
nómicas produzidas por outras entidades, nomea-
damente estatísticas das finanças públicas produzi-
das pelo Ministério das Finanças, bem como con-
tas nacionais e inflação produzidas pelo Instituto 
Nacional de Estatística. 

Principais Indicadores 

PUBLICAÇÕES  

Boletim de Estatísticas - Agrega um conjunto de 
estatísticas macroeconómicas, numa periodicidade 
mensal. 

 

Indicadores Económicos e Financeiros - Sistematiza a 
evolução dos principais  indicadores  económicos e 
financeiros  nacionais e internacionais, bimestralmen-
te. 

 

Relatório do Inquérito à Política de Crédito - avalia 
retrospetivamente as condições no mercado de crédi-
to e antecipa o seu desenvolvimento, trimestralmente. 

 

Relatório do Estado da Economia - analisa a situa-
ção economia nacional, anualmente. 

SÉRIES LONGAS E COMPILAÇÕES 
 

SÉRIES E PUBLICAÇÕES HISTÓRICAS 

CÂMBIOS 

CALENDÁRIOS DAS PÚBLICAÇÕES 

4,5 

1,3 
3,4 

41,0 

32,0 29,7 

39,6 
34,6 

 

Com o intuito de auxiliar a análise histórica e a investigação aplicada à economia 
nacional, o Banco de Cabo Verde compila e dissemina séries temporais de determi-
nadas variáveis macroeconómicas. São compiladas em edições especiais do Boletim 
de Estatísticas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

O Banco de Cabo Verde disponibiliza 
nesta página as estatísticas compila-
das com base em metodologias des-
continuadas. 

 

As taxas de câmbio do escudo cabo-verdiano, face a moedas dos principais parcei-
ros do país, são compiladas diariamente pelo Banco de Cabo Verde, a partir das 
taxas de referência do euro, calculadas e disponibilizadas pelo Banco Central Euro-
peu. 

As estatísticas disponibilizadas online, bem como através dos boletins de Estatística 
e de Indicadores Económicos e Financeiros, e as publicações do Banco de Cabo 
Verde são divulgadas de acordo com o seguintes calendário. 

Pedidos de informação 

Caso precisar de informações adicionais, não hesite em contactar-nos. 
www.bcv.cv  email: sandratavares@bcv.cv  telefone:2607146. 

OUTRAS ESTATÍSTICAS 

Outras estatísticas podem ser consultadas nos outros menus tais como: estatísticas 
do sistema de pagamentos, informações estatísticas e financeira dos bancos, infor-
mações estatísticas e financeiras de seguros. 
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EDIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE

OUTRAS EDIÇÕES DO BCV

A Informática no Banco de Cabo Verde

Banco de Cabo Verde

 
Banco de Cabo Verde

Cadernos BCV - Série Working Papers

Coletânea de Working Papers

Vasco Marta

Coletânea de Legislação do
MerCado de Capitais de Cabo verde

Banco de Cabo Verde

A Comunicação no Banco de Cabo Verde

Banco de Cabo Verde

2017 2016 2019P 2018P 

Crescimento do PIB 

Inflação 
(taxa de variação média) 

Crédito à Economia 
(crescimento anual) 

Reservas  
Internacionais 
(meses de importação) 

Défice Corrente 
(em % do PIB) 

4,7% 

-1,4% 

3,6% 

7,1 

3,6% 

4,0% 4,7% 

7,0% 

5,9 

7,5% 

0,8% 1,3% 

5,0% 

5,8 

7,1% 5,9% 

5,1% 

1,4% 

5,8 

Projeções Macroeconómicas para Cabo Verde 
2018 - 2019 

Banco de Cabo Verde 

4,5% 

Projeções Macroeconómicas para Cabo Verde 2018 -2019 

Banco de Cabo Verde 

As hipóteses de enquadramento das atuais projeções sustentam as perspetivas de cresci-
mento do produto interno bruto, em volume, em 4,5 e 4,7 por cento, respetivamente, em 
2018 e 2019. A dinâmica da inflação importada e da procura agregada deverão resultar numa 
inflação média anual de 1,3 por cento em 2018 e 1,4 por cento em 2019. 

O cenário central (revisto em ligeira alta) para 2018 aponta, comparativamente às projeções 
de abril, para um contributo mais robusto da procura externa líquida e mais ténue do consu-
mo e do investimento privados para o crescimento, assim como para um crescimento mais 
contido dos preços no consumidor. Ancora, com efeito, a expetativa da sustentação do cres-
cimento das exportações de bens e serviços algo próximo dos níveis observados no primeiro 
semestre, impulsionado pela sólida procura de pescado, de combustíveis e víveres nos portos 
e  turística, bem como pela recuperação das exportações de serviços de transporte.  

Pese embora o seu contributo mais modesto, a formação bruta de capital fixo deverá estimu-
lar o crescimento em 2018, na expetativa de uma consistente recuperação do investimento 
privado.  

O consumo privado deverá manter-se robusto, apesar da desaceleração do seu crescimento, 
justificada sobretudo pelo efeito de base. As perspetivas para o consumo privado ancoram as 
expetativas de aumento dos rendimentos salariais, também em função do emprego da popu-
lação ativa afetada pela seca de 2017, das remessas de emigrantes e dos rendimentos das 
empresas.  

As expetativas de aceleração do consumo público em 2018, entretanto revistas em baixa em 
linha com o orçamento reprogramado, continuam a ser justificadas, principalmente, pelo 
aumento da massa salarial, a qual se adiciona as transferências aos municípios e às famílias 
(diretamente) no quadro do programa de mitigação da seca, e das aquisições de bens e servi-
ços a terceiros.  

Para 2019, a análise das hipóteses sustenta um fortalecimento do contributo da formação 
bruta de capital fixo para o crescimento, a materializarem-se as perspetivas de execução 
mais célere de projetos em curso de grandes promotores turísticos, de redução de constran-
gimentos na instrução de processos de contratação de dívida externa, quer por privados quer 
pelo Estado, e, ainda, de aumento da posição no capital e de investimentos efetivos de ope-
radores externos já estabelecidos no país. Com um impacto mais circunscrito, as iniciativas 
públicas para promoção do financiamento de micro e pequenos empreendedores também 
deverão contribuir positivamente para o reforço dos investimentos em 2019, assim como o 
processo de reestruturação de empresas públicas em processo de privatização.  

Projeções Macroeconómicas para Cabo Verde 2018 -2019 

Banco de Cabo Verde 

As perspetivas de estabilização das remessas dos emigrantes e de algum aumento dos rendi-
mentos salariais, agrícolas e de empresas e propriedades, a par da expetativa de um cresci-
mento contido dos preços no consumidor, deverão sustentar a dinâmica do consumo privado. 

De acordo com as projeções do quadro orçamental de médio prazo, o impulso orçamental ao 
crescimento será maior em 2019, em função do aumento esperado do consumo e investimen-
to públicos. 

O cenário de crescimento consistente da procura interna e de alguma moderação das exporta-
ções, devido ao efeito de base, deverá resultar, considerando a atual capacidade de oferta do 
país, num menor contributo da procura externa líquida para o crescimento.  

Projeta-se que as exportações e reexportações de bens mantenham um forte ritmo de cresci-
mento, para acomodar a procura de mercadorias tradicionais e não tradicionais de mercados, 
também, mais diversificados. Perspetiva-se, igualmente, um crescimento do negócio de hub 
dos transportes aéreos, com resultados positivos nas exportações de serviços, numa conjuntu-
ra em que a procura externa dirigida à economia nacional deverá manter-se relativamente 
estável. As importações, igualmente, deverão crescer a um ritmo menor em volume 
(considerando as perspetivas de crescimento das existências dos últimos anos) e em valor 
(ante à expetativa de evolução mais contida dos preços nos mercados fornecedores). 

Do lado da oferta, o crescimento deverá ser impulsionado pelos desempenhos positivos da 
indústria transformadora, eletricidade e água, construção e serviços imobiliários, comércio, 
alojamento e restauração e transportes. Perspetiva-se alguma redução do contributo global 
do sector público não empresarial (particularmente dos impostos líquidos de subsídios) e uma 
recuperação do contributo da agricultura. 

As projeções do Banco de Cabo Verde baseiam-se em pressupostos teóricos, num modelo de 
estimativas e projeções testado e num adequado conhecimento empírico da economia nacio-
nal, que fundamentam o seu exercício de programação monetária e financeira. 

 

DESTAQUE
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SOUSA, Teixeira
Contra Mar e Ventos : Contos
s.l.: Academia Caboverdiana de le-
tras Editora, 2017, 171 p.
MON 07296

SPÍNOLA, Danny
Os delírios da cidade no ro-
mance das ilhas : Com contos 
pós-modernos)
s.l.: Spleen Edições, 2014, 184 p.

MON 07295

TEMPO DE LAZER

CONHEÇA A BIBLIOTECA
A Biblioteca do Banco de Cabo Verde é uma biblioteca 
especializada, tendo como objetivo principal dar apoio 
bibliográfico aos trabalhos do banco, através da aquisi-
ção, gestão e difusão de informação científica e técnica 
nacional, estrangeira, de organismos internacionais e 
de informação produzida pelos serviços de publicação 
do BCV. Ela oferece os seus serviços a investigadores, 
universitários, entidades e funcionários.
É, ainda, permitido o acesso a todos os cidadãos que 
necessitem de consultar informação que não se en-
contre disponível noutras bibliotecas e serviços de 
documentação, designadamente informação econó-
mico-financeira.

S A L A
d e  L E I T U R A
A Sala de Leitura está acessível ao público, mediante autorização 
do responsável, que permite consulta local das publicações 
existentes na colecção do Banco e o acesso à base de dados, bem 
como solicitar a realização de pesquisas, tendo os colaboradores 
no activo, prioridade no atendimento.

Horário
De 2ª a 6ª Feira das 8h30 às 12h00 e das14h00 às 16h00. Última 
entrada até às 11h00 no período da manhã e as 15h00 no período 
da tarde.

Contactos
Tel.: +238 2607072; 2607148
E-mail: cdi@bcv.cv

Aconteceu, com o apoio da Biblioteca do BCV, no âmbito do VI Encontro de Emissão e Tesouraria dos Bancos 
Centrais dos Países de Língua Portuguesa uma Exposição Sobre:

1. Numismática e Notafilia: A História e a Cultura de Cabo Verde; e  
2. Nota de 2.000 Escudos - 

Finalista na categoria de 
Melhor Nota de 2015.


