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Características dos Dados 
 
O Balanço Consolidado das Sociedades de Depósitos é compilado, mensalmente, segundo a metodologia e
os princípios explícitos no Manual das Estatísticas Monetárias do Fundo Monetário Internacional. Resulta 
da agregação e consolidação dos balanços contabilísticos de sete bancos comerciais que integram o sistema
financeiro nacional. As informações dos balancetes são complementados por quadros que contém os dados
sobre a sectorização das operações de crédito e depósitos. Os stocks são apresentados em milhões de 
escudos cabo-verdianos. 
 
O Balaço Consolidado das Sociedades de Depósitos apresenta a seguinte estrutura: 

 

Activo 

Activos Externos Líquidos: activos externos brutos deduzidos dos passivos externos de 
curto, médio e longo prazos. 

Reservas: dinheiro em caixa nos bancos de depósitos e depósitos no banco central.  

 Activos Internos Líquidos:  

  O Crédito Interno Líquido inclui: 
  O Crédito Líquido ao Governo inclui: O crédito bruto ao Governo 

Central, incluindo os Títulos de Consolidação e Mobilização Financeira,
deduzidos dos empréstimos e depósitos do Governos Central, local e
institutos e serviços autónomos e do Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS). 

 O Crédito à Economia contempla o crédito concedido às empresas não 
financeiras privadas, às empresas públicas não financeiras, particulares,
outras instituições financeiras não monetárias, instituições não financeiras
sem fins lucrativos ao serviço das famílias, pelas sociedades de depósitos. 

 
Outros Activos Líquidos registam: Outros activos e passivos; contas de capital, 
fluxos interbancários; flutuações de valores. 

Passivo Interno:  
Depósitos à Ordem de empresas não financeiras privadas, empresas públicas 
não financeiras, particulares, emigrantes, outras instituições financeiras não
monetárias.  
Depósitos de Poupança e Depósitos a prazo em moeda nacional de residentes 
incluindo emigrantes, os depósitos a prazo em moeda estrangeira de emigrantes
os depósitos em divisas de residentes, os acordos de recompra de títulos da dívida 
pública, os depósitos para caução de operações e os cheques e ordens a pagarem. 
Empréstimos do Banco Central: operações de cedência de liquidez. 

 


