
 

 
 
I. Quadro Analítico, Conceitos, Definições e Classificações 
 
Conceitos, Definições e Quadro Analítico: 
As estatísticas da Posição de Investimento Internacional representam os stocks de 
disponibilidades e responsabilidades financeiras externas de uma economia, no final um 
determinado período de tempo. Inclui, além das estimativas dos instrumentos negociados, 
valorizados a preço de mercado, as variações da posição de cada instrumento devido a 
alterações cambiais, alterações de preços e a outras reclassificações. 
 
A estrutura e a classificação das estatísticas da Posição de Investimento Internacional (PII) 
estão de acordo com a 5ª edição do Manual da Balança de Pagamentos do Fundo Monetário 
Internacional (BPM5). 
 
 

 
 
III. Convenções Contabilísticas 
 
As estatísticas da Posição de Investimento Internacional são apresentadas em escudos cabo-
verdianos. Os activos e passivos financeiros cotados em bolsa são avaliados a preço de 
mercado. As transacções dos sectores institucionais residentes são disponibilizadas em moeda 
estrangeira, sendo, portanto, possível calcular a variação da posição por motivo de alteração 
cambial. Para a compilação da dívida externa privada, utiliza-se em termos contabilísticos o 
accrual basis, de acordo com o BPM5. 
 

 
 
 

Posição de Investimento Internacional 

 
Unidades Cobertas:   
As estatísticas da Posição de Investimento Internacional cobrem todas as transacções
realizadas entre entidades residentes em Cabo Verde (Governo, Autoridade Monetária, Sector
Financeiro, Empresas, Organismos não Governamentais e Particulares) e não residentes. 
 
Operações Cobertas: 
Abrange todos os activos e passivos de investimento directo, investimento de carteira e outro
investimento. 
 
Cobertura Geográfica:  
Todo o território de Cabo Verde é coberto pelas estatísticas da Posição de Investimento 
Internacional. 
 
Periodicidade: 
A Posição de Investimento Internacional é compilada e difundida anualmente até seis meses   
após o término do ano. 
 

II. Cobertura dos Dados 
 
 



IV. Natureza das Fontes Estatísticas 

 
 
V. Práticas de Compilação 
 
 
A principal fonte de dados para a compilação das Estatísticas da Posição de Investimento 
Internacional é o inquérito de stock, realizado anualmente, que procura captar informações de 
uma amostra representativa de empresas e instituições, públicas e privadas que operam no país. 
Os resultados dos inquéritos complementam as informações recolhidas para a compilação das 
estatísticas da balança de pagamentos (estatísticas do comércio externo, registos administrativos 
e cambiais e inquéritos trimestrais a uma amostra de 50 grandes empresas).  
 
Para compilação da posição do investimento directo estrangeiro utilizam-se, além das 
informações de registos cambiais e inquéritos, as informações das estatísticas do comércio 
externo. Estas permitem captar o investimento directo estrangeiro realizado através da 
importação de bens de equipamento.  
 
A posição do investimento de carteira tem como fonte principal as informações da Bolsa de 
Valores de Cabo Verde (BVC), complementadas com as da Auditoria Geral de Mercados de 
Valores Mobiliários, Bancos e inquéritos às instituições cotadas na BVC.  
 
A rubrica “Outros Investimentos” é compilada com base em informações da Síntese Monetária e 
dos inquéritos (incluindo o sector bancário e não residente). 

 
 
VI. Outros Aspectos 
 
 
Utilizou se como ano base para a compilação das Estatísticas da Posição Internacional Cabo-Verdiana, o 
ano de 2004, depois de se ter efectuado toda a reconstituição da série da balança financeira, de 
acordo com o BPM5. 

 

 

 
As informações para a compilação das Estatísticas da Posição de Investimento Internacional 
provêm essencialmente de: estatísticas de comércio externo; registos de liquidações cambiais; 
saldos contabilísticos e inquéritos a diversas empresas e outras instituições governamentais e
privadas que operam no país. 
 


