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O Banco de Cabo Verde já iniciou a construção da sua 
Nova Sede na localidade de Achada de Santo António, ao 
lado da Assembleia Nacional. Um sonho muito acalenta-
do pelos Colaboradores e as sucessivas Administrações 
do BCV, a que se deu finalmente corpo com a cerimónia 
de lançamento da Obra no dia 4 de julho de 2017, no 
local da implantação do projeto. 
O Governador do Banco de Cabo Verde, João Serra, na 
sua intervenção regozijou-se pelo facto da data 4 de Ju-
lho de 2017 ser um dia grande na história do BCV.
“Passados mais de 25 anos após os primeiros passos com 
vista à procura de soluções para a construção de uma Sede 
de raiz para o Banco Central de Cabo Verde, eis que che-
gou o tão esperado dia.”
Para João Serra, a construção da Nova Sede representa 
um marco inegável e decisivo para o reforço institucio-
nal do BCV, sendo o culminar de um sonho há muito 
acalentado.
“A construção da Nova Sede é um marco importante nesta 

senda desafiante e bem-sucedida, pelo que estamos convic-
tos de que, juntos, pedra a pedra, iremos construir um edi-
fício sólido, à altura dos desafios que o sistema monetário 
e financeiro enfrenta e que hoje, este sonho tão acalentado 
por todos, começará efetivamente a tornar-se realidade.”
O prazo previsto para a construção da Nova Sede é de 
cerca de 2 anos e três meses. Segundo o Governador, a 
Administração do BCV acompanhará de perto a execu-
ção da empreitada e tudo fará ao seu alcance para que 
haja um cumprimento rigoroso dos custos e do prazo.
O ato de consignação da obra de construção da Nova 
Sede do BCV foi presidido pelo Primeiro Ministro de 
Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, que disse aos 
presentes que tanto ele como o Ministro das Finanças, 
Olavo Correia, e o Presidente da Câmara Municipal, Ós-
car Santos, são quadros do Banco de Cabo Verde e que a 
sua presença no ato demonstra o envolvimento de todos 
neste projeto. 
José Ulisses Correia e Silva lembrou aos convidados que 
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Descerramento da placa alusiva ao lançamento da Obra da Nova Sede do BCV
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no ano 2000 enquanto Ministro das Finanças e juntamente com 
o Presidente da República de Cabo Verde, António Mascare-
nhas Monteiro, e o Governador do BCV na altura, Olavo Cor-
reia, lançaram a primeira pedra da Nova Sede. 

O Primeiro-Ministro considerou ser aquele o momento para 
homenagear todos aqueles que trabalharam afincadamente 
para a construção do Banco de Cabo Verde e parabenizou o Go-
vernador, Administradores, Diretores e trabalhadores do BCV 
pelo grande acontecimento. 

Nas palavras do Chefe do Executivo Cabo-Verdiano, Ulisses 
Correia e Silva, a Nova Sede é uma questão de necessidade, de 

prestígio que o BCV tem que ter no país, segurança das suas 
operações e qualidade que o Banco Central tem de projetar na 
economia do país. No seu entender, a Nova Sede representa o 
sonho de poder estar albergado em condições que dignifiquem 
a função do Banco Central.

A Obra foi consignada ao consórcio vencedor do Concurso 
Público Internacional, formado pela empresa espanhola, Cons-
trutora San José, S.A. e pela empresa cabo-verdiana SGL, So-
ciedade de Construções, S.A.. que assinaram juntamente com o 
Governador o Ato de Consignação.

O Governador do Banco de Cabo Verde, João Serra, na sua intervenção regozijou-se pelo facto da data 4 de Julho de 2017 ser um dia grande na história do BCV

O ato de consignação da obra de construção da Nova Sede do BCV foi presidido pelo Primeiro Ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva
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O Pároco da Freguesia de Nossa Senhora do Socorro da Achada 
de Santo António, Padre Constantina, fez a bênção do lançamen-
to da Obra. Padre Constantina destacou o facto da Obra ser para 
Cabo Verde e que todos devem bem dizer da obra para que esta 
possa chegar ao fim com sucesso. O Pároco da Freguesia de Nos-
sa Senhora do Socorro lembrou que o mais importante na Obra é 
o Homem e por isso as suas bênçãos vão não apenas para os que 
vão estar envolvidos na sua construção mas também para aqueles 
que vão usufruir da Nova Sede do BCV. Padre Constantina lem-
brou aos presentes, “Pelo que, nem o que planta é alguma coisa, 
nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento.”

O projeto de arquitetura da Nova Sede apresentado pela Equipa de Siza 
Vieira 

O projeto de arquitetura da Nova Sede foi elaborado por uma 
equipa liderada pelo internacionalmente renomado Arquiteto 
português Álvaro Siza Vieira e durante o ato foi feita a apresen-
tação técnica do mesmo. 

Presentes estiveram membros do Governo, o Presidente da Câ-
mara Municipal da Praia, membros do Corpo Diplomático, da 
Equipa Projetista, do Consórcio de Empreiteiros, da Equipa de 
Fiscalização, da Administração e Colaboradores do BCV, da 
Ordem dos Engenheiros e da dos Arquitetos, representantes das 
instituições financeiras, entre outros convidados. 

A construção da Nova Sede do BCV recebeu Autorização Governa-
mental através de despacho datado de 22 de Outubro de 2016

Assinatura do Auto de Consignação da Obra de Construção da Nova Sede do BCV

Bênção pelo Pároco da Paróquia de Nossa Senhora do Socorro, Padre Constantina
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Cerca de 200 Convidados e Colaboradores do BCV honraram 
o ato com a sua presença. A cerimónia decorreu no terreno da 
Nova Sede na Achada de Santo António sob uma tenda monta-
da para o efeito. Em tons azul e branco foi o cenário inspirador 
para intervenções e bênção da Obra da Nova Sede do Banco de 
Cabo Verde sob o olhar atento dos convidados e dos Colabora-
dores do BCV.

Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde 

O custo da Nova Sede, que ascende a cerca de 1.800.000.000$00 
(mil e oitocentos milhões de escudos), reflete a dimensão, espe-
cificidade e complexidade da obra que contempla soluções par-
ticulares de segurança hoje exigidas a qualquer Banco Central, 
além de outras valências. 

Maquete da Nova Sede do BCV 

A obra será financiada pelo Fundo de Pensões dos trabalha-
dores do BCV, no ativo e na situação de reforma, que inicia-
ram funções até Setembro de 1993. Através do Decreto-Lei n.º 
52/2016, de 10 de Outubro, o Governo de Cabo Verde autorizou 
o BCV a ser o depositário do Fundo de Pensões fechado que irá 
constituir e gerir diretamente. 

Serão, portanto, os recursos provenientes das contribuições dos 
trabalhadores beneficiários do regime privativo de previdência 
social do BCV que irão financiar, por inteiro, a Nova Sede, pelo 
que a sua construção não terá encargos, quer para o BCV, quer 
para o erário público. Este mecanismo, normalmente utilizado 
por Instituições Financeiras, encontra respaldo nas Normas In-
ternacionais de Relato Financeiro, permitindo rentabilizar esses 
recursos, conforme recomendam as melhores práticas interna-
cionais. 

Colaboradores do Banco de Cabo Verde 

Propriedade do já aludido Fundo de Pensões, o edifício a ser 
construído será cedido ao Banco de Cabo Verde em regime de 
leasing financeiro, nas seguintes condições:

 -  Pela utilização do edifício, o BCV assumirá, por conta do 
Fundo, as prestações mensais dos beneficiários deste até à 
extinção destas responsabilidades (falecimento do último 
beneficiário do Fundo de Pensões);

 - Com a extinção das responsabilidades do Fundo, o edifício 
passará para a propriedade do BCV a custo zero.

A funcionar num edifício que fora construído nos anos 70 do 
século passado, para fins comerciais e habitacionais e que vem 
sendo adaptado, com constrangimentos vários, às exigentes 
condições de funcionamento de um Banco Central, o Relatório 
de Inspeção do Laboratório de Engenharia Civil desaconselhou 
a permanência, por muito mais tempo, nas atuais instalações do 
BCV, sobretudo por razões de segurança.

O referido edifício já não suporta mais intervenções para a 
ampliação de espaços, alterações de instalações elétricas e sa-
nitárias, bem como de sistemas de comunicação e climatização, 
concomitantemente com a sua utilização diária por parte dos 
colaboradores do BCV. 
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O ato de assinatura do Contrato de Empreitada com o Consór-
cio Construtora San José & Sociedade de Construções, S.A. – 
SGL –, ocorreu no dia 21 de junho na Sala de Formação do BCV. 

A assinatura foi feita pela Diretora do Departamento de Se-
gurança e Administração, Rosa Ferreira, em representação do 

BCV e pelos Engs. Joaquim Morgado e Silvino Santos, em re-
presentação do Consórcio. 

O Governador João Serra no momento da assinatura disse estar 
emocionado com aquele ato de elevado significado e relevância 
histórica para o Banco de Cabo Verde. 

ATO DE ASSINATURA DO CONTRATO DE EMPREITADA 
DA NOVA SEDE

Ato de Assinatura do Contrato de Empreitada da Nova Sede do Banco de Cabo Verde 

O ato de assinatura do Contrato de Empreitada com o Consórcio Construtora San José & Sociedade de Construções, S.A. – SGL –
ocorreu no dia 21 de junho no BCV
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A economia nacional evidenciou um assinalável dinamismo em 
2016, favorecido pelo contexto de melhoria das condições labo-
rais e de financiamento nos principais mercados turísticos do 
país, nos países acolhedores da emigração cabo-verdiana e nas 
economias financiadoras do país. A conjuntura de decréscimo 
da inflação importada, de fortalecimento da confiança na eco-
nomia nacional e de consequente redução de restrições internas 
ao financiamento de projetos privados, bem como a manuten-
ção de políticas macroeconómicas acomodatícias, também be-
neficiou a economia nacional.

As estimativas do Instituto Nacional de Estatísticas apontam, 
com efeito, para um crescimento em volume do PIB em 3,8 por 
cento, valor mais elevado desde 2011 e superior em 2,3 pontos 
percentuais à média dos crescimentos anuais registados nos úl-
timos cinco anos.

Para a expansão da atividade económica foram determinantes 
os desempenhos da administração pública, dos impostos líqui-
dos de subsídios, das indústrias transformadoras e da agricultu-
ra, bem como a deflação dos preços no consumidor e desinfla-
ção dos preços no produtor. 

O aumento da procura agregada terá, por um lado, impulsio-
nado a significativa criação de postos de trabalho, entretanto, 
em número insuficiente para absorver a procura crescente de 
emprego, tendo o desemprego aumentado para 15 por cento da 
população ativa (12,4 por cento em 2015). Por outro lado, tendo 
sido acompanhado pela contenção da fatura das importações 
e pelo aumento das transferências unilaterais, não se traduziu 
no agravamento do desequilíbrio externo corrente do país, que, 
pelo contrário, reduziu.

A aceleração do crescimento sugere que a economia cabo-ver-
diana terá iniciado um processo de retoma, após anos suces-
sivos de fraco dinamismo, pese embora a dependência da sua 
atual evolução à expansão do sector público não empresarial e 
não obstante a persistência de vulnerabilidades (relacionadas à 
elevada concentração da atividade económica em determina-
dos sectores e à dependência do seu desempenho à performance 
de um reduzido mercado) e riscos macrofinanceiros (sobretudo 

relacionados com o nível comparativamente ele-
vado de endividamento público e a limitada mar-
gem para políticas anti-cíclicas para a absorção de 
choques, agravada pelas responsabilidades con-
tingentes nas empresas públicas e câmaras muni-
cipais; o défice de eficiência do sistema financeiro 
e nível de crédito mal parado; os elevados custos 
de contexto e de risco de projetos empresariais; a 
economia dual, com elevado nível de informali-
dade; a baixa empregabilidade e produtividade do 
trabalho), que interpelam à implementação de re-
formas estruturais transversais e abrangentes.

Quadro 1. Principais Indicadores Macroeconómicos

Unidades

I. Sector Real 2012 2013 2014 2015 2016

Produto Interno Bruto variação real em % 1,1 0,8 0,6 1 3,8

Inflação Média dos 12 meses taxa variação em % 2,5 1,5 -0,2 0,1 -1,4

Taxa de Desemprego taxa variação em % 16,8 16,4 15,8 12,4 15

II. Sector Monetário e Cambial
Ativo Externo Líquido do 
Sistema

taxa variação em % 23 38,1 21,8 13,4 18,6

Reservas Internacionais 
Líquidas

taxa variação em % 14 16,8 21,1 7,8 19,4

Crédito Interno Líquido taxa variação em % 3,7 3,7 2,4 2,2 4,6

Crédito à Economia taxa variação em % 0,3 1,6 0,2 2,7 3,6

Massa Monetária taxa variação em % 6,3 11 7,3 5,9 8,4
Índice de Taxa de Câmbio 
Efetiva Nominal

2001=100; 
valores médios 105 104,1 104,5 102,4 102,7

Índice de Taxa de Câmbio 
Efetiva Real (*)

2001=100; 
valores médios 116,9 115,8 114 131,8 129,7

III. Sector Externo
Balança Corrente + 
Balança de Capital

em % do PIB -13,3 -5,4 -8,7 -3,8 -2,9

Balança Corrente em % do PIB -14 -5,8 -9,1 -5 -3,7

Reservas/Importações meses 3,8 4,8 5,4 6,4 6,9
Posição de Investimento
 Internacional

em % do PIB 140,2 -143,2 -151,9 -154,4 -152,1

IV. Finanças Públicas

Saldo Global em % do PIB -12,4 -9,3 -7,4 -3,8 -3,5

Saldo Primário em % do PIB -10,7 -7,2 -5,1 -1,2 -1

Dívida Pública em % do PIB 91,3 102,5 115,9 126,1 129,3

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Ministério das Finanças e Banco de Cabo Verde.
Notas: Os dados das contas nacionais, externas e públicas estão sujeitos à atualização.
A Taxa de Câmbio Efetiva Nominal (TEN) está definida como média geométrica das taxas 
de câmbio nominais bilaterais da moeda doméstica relativamente à moeda dos países par-
ceiros.  A Taxa de Câmbio Efetiva Real (TER) é calculada deflacionando a TEN, utilizando a 
inflação nacional e a dos principais parceiros. Note-se que, em março de 2015 o ano base de 
cálculo do Índice Harmonizado do Preço do Consumidor da Área do Euro e do Índice de 
Preço do Reino Unido foi alterado, passando de 2007 para 2015. Em consequência os dados 
anteriores a 2015 não são totalmente comparáveis com os de 2015 e 2016.

RELATÓRIO ANUAL 2016

Conselho de Administração do BCV: Osvaldo Lima, Carlos Rocha, João Serra, 
Horácio Semedo e Carlos Furtado
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O Relatório de Estabili-
dade Financeira é uma 
publicação anual do 
Banco de Cabo Verde 
destinada a apresentar 
os principais resulta-
dos das análises sobre 
o sistema financeiro 
nacional, em particular, 
do setor bancário, com 
especial realce à sua 
evolução recente, ao seu 
grau de resiliência face 
a eventuais choques ex-
ternos, aos atuais e po-
tenciais riscos que con-
dicionam a estabilidade 
do sistema financeiro 
em geral e a sua evolu-
ção no curto e médio 

prazo. O relatório, enquanto instrumento de comunicação com 
a sociedade em geral e com o sistema financeiro em particu-
lar, elenca igualmente as principais iniciativas regulamentares e 
medidas de estabilização financeira implementadas pelo Banco 
de Cabo Verde em 2016, no sentido da manutenção da estabili-
dade do sistema financeiro. 
Em 2016, o enquadramento externo da economia nacional mos-
trou-se ligeiramente favorável, com sinais de alguma melhoria 
da atividade económica dos principais parceiros económicos do 
país. A atividade económica nacional, segundo as estimativas do 
Instituto Nacional de Estatística, deu sinais de aceleração no rit-
mo de crescimento, tendo registado uma taxa de 3,8 por cento, 
valor próximo do observado em 2011 (4,0 por cento). 
A atividade bancária, medida pela evolução do total do ativo lí-
quido, evidenciou um crescimento de 8,8 por cento, superior ao 
registado em 2015, financiado, em grande parte, pelo aumento 
dos depósitos em 10,3 por cento. Esta trajetória ascendente dos 
depósitos, que se vem observando ao longo dos anos, reflete a 
contínua confiança dos depositantes no sistema bancário na-
cional.
A maioria das instituições bancárias registou um aumento da 
solvência, com o fortalecimento da base de capital. Os resulta-
dos dos testes de stress permitiram, no entanto, a identificação 
de ameaças à solvabilidade das instituições, dada a existência de 
elevadas vulnerabilidades, em caso de materialização dos ris-
cos de crédito, em especial, a exposição a um número reduzido 
de contrapartes pertencentes ao mesmo setor de atividade e em 
montantes elevados (concentração setorial). 
O crédito assinalou um crescimento de 3,2 por cento, ou seja, ao 
mesmo ritmo do observado no ano anterior, reafirmando a ten-
dência de inversão ocorrida em 2014. No que concerne ao crédito 
vencido, de modo geral, reduziram ligeiramente os níveis de incum-
primento, não obstante ainda manterem-se em patamares elevados 
- média de 15,5 por cento. De realçar, contudo, que os bancos têm 

vindo a reforçar a cobertura das imparidades reconhecidas sobre o 
crédito com imparidade, tendo -se o rácio de cobertura fixado em 
58,3 por cento contra 54,4 por cento em 2015. 
A rentabilidade do setor bancário, medida pelos indicadores 
ROA (Return on Assets) e ROE (Return on Equity), reduziu li-
geiramente. Esta evolução é explicada pela variação observada 
na segunda maior instituição bancária nacional. No entanto, 
a rentabilidade da maioria das instituições bancárias cresceu 
dado o aumento dos resultados líquidos. É de se enfatizar que 
os níveis de rentabilidade do sistema bancário nacional  ainda 
assim continuam baixos e os custos de funcionamento elevados, 
acima de 60 por cento do produto bancário.
Tanto o risco de liquidez de curto prazo como o estrutural man-
tiveram-se baixos e assinalaram uma tendência decrescente nos 
últimos cinco anos. Refira-se, porém, a manutenção da elevada 
exposição da concentração de funding em relação a um número 
reduzido de contrapartes. 
O setor bancário nacional persistiu estruturalmente concentra-
do nos mercados de crédito e de poupança em duas instituições 
sistémicas relevantes.
A atividade seguradora ficou marcada, em 2016, pelo aumento 
da rentabilidade face ao ano anterior, assim como pela manu-
tenção dos níveis confortáveis de provisões técnicas e de mar-
gem de solvência. A atividade no mercado de valores mobiliá-
rios, em 2016, ficou marcada pelo aumento em 9,2 por cento do 
volume global de operações no mercado primário.  O sistema 
de pagamentos funcionou, em 2016, de forma contínua e sem 
atrasos significativos, tendo a disponibilidade de liquidez dos 
participantes se revelado suficiente para satisfazer as necessida-
des da procura. 
Os ambientes macroeconómicos externo e interno relativamen-
te favoráveis, a ligeira melhoria do desempenho do setor ban-
cário e segurador e das condições financeiras de particulares e 
empresas, aliada ao reforço da segurança nos sistemas de paga-
mentos atenuaram os riscos à estabilidade financeira. Contu-
do, os riscos relacionados com a gestão das instituições e com 
a estrutura do setor bancário mantiveram-se elevados, pelo que 
exigem da supervisão uma contínua e rigorosa monitorização. 
A análise conjugada das condições de estabilidade financeira, 
aliada aos resultados dos testes de stress, permite identificar a 
manutenção do nível global de riscos em patamares ainda ele-
vados, bem como reconhecer a persistência de consideráveis e 
potenciais fatores de risco à estabilidade financeira. 
O Banco de Cabo Verde, enquanto supervisor e regulador do 
sistema financeiro, estabeleceu um conjunto de estratégias, me-
didas e recomendações, com o objetivo de reforçar a capacida-
de de resiliência do sistema financeiro face às fontes de riscos. 
De salientar o contínuo reforço da supervisão e da regulação, 
a recomendação aos bancos de uma política prudente de dis-
tribuição de dividendos, a adoção da supervisão baseada no 
risco, a avaliação dos modelos de imparidade dos quatro maio-
res bancos, a exigência de adequada cobertura dos riscos pelas 
imparidades e pelas provisões e a elevação do rácio mínimo de 
solvabilidade para 12 por cento.

RELATÓRIO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA 2016
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FICHA TÉCNICA
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CONSELHO CONSULTIVO

O Conselho Consultivo do Banco de Cabo Verde reuniu-se, no dia 
6 de julho, para apreciar o Relatório do Conselho de Administração 
referente ao ano 2016. O Conselho Consultivo é composto pelo Go-
vernador, que preside, e pelos seguintes membros: antigos Governa-
dores, três personalidades de reconhecida competência em matérias 
económico-financeiras e empresariais, um representante das entida-
des supervisionadas pelo Banco e o Presidente do Con selho Fiscal. 
Compete ao Conselho Consultivo pronunciar-se, não vinculati-
vamente, sobre a atuação do Banco de Cabo Verde no âmbito 
das suas funções e sobre assuntos diversos que lhe são submeti-
dos pelo Governador ou pelo Conselho de Administração. 
Esta reunião do Conselho Consultivo foi a última dos membros 
Orlando Mascarenhas (Ex-Presidente do Conselho Superior das 
Câmaras de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento), An-
tónio Hilário Cruz (Economista) e Paulo Monteiro Jr. (Econo-
mista) que exercem essas funções desde 2003. Serão substituí-
dos por Leida dos Santos (Advogada), Berlarmino Lucas (Advo-
gado) e Jacinto Santos (Empresário) designados pelo Conselho 
de Ministros como três personalidades de reconhecida compe-
tência em matérias económico-financeira e empresariais com 
mandatos renováveis por períodos de três anos. 

 ESTATÍSTICAS 
DE BANCOS CENTRAIS

O Curso em Estatísticas e Bases de Dados e o Estágio em Temas 
de Estatísticas de Bancos Centrais decorreram de 29 de maio a 
2 de junho no Banco de Portugal. O objetivo foi promover uma 
visão geral acerca dos diversos subsistemas estatísticos dos ban-
cos centrais e a capacitação em técnicas de difusão estatística e 
desenvolvimento metodológico. 
Estatísticas Monetárias, Financeiras, Estatísticas de Instituições 
Financeiras Não Monetárias e Estatísticas da Balança de Paga-
mentos e da Posição de Investimento Internacional (PII) foram 
alguns dos temas abordados. 
Com estas ações espera-se uma considerável melhoria das me-
todologias de trabalho que norteiem o desenvolvimento, a pro-
dução e a disseminação das estatísticas oficiais. 

GESTÃO DE PROJETOS
Técnicos, Coordenadores e Diretores de diferen-
tes departamentos estiveram reunidos de 12 a 16 
de junho e de 19 a 23 de junho num Curso de Es-
pecialização em Gestão de Projetos com o obje-
tivo de adquirir e atualizar as competências que 
permitam coordenar, planear e controlar, através 
de ferramentas específicas, todas as atividades ne-
cessárias à correta execução de qualquer projeto. 
Definição de Gestão de Projetos, Grupos de Proces-
sos, Áreas de Conhecimento da Gestão de Projetos, 
Avaliação Financeira de Projetos foram alguns dos 
temas abordados ao longo do curso que pretende in-
troduzir melhorias significativas na gestão de proje-
tos no BCV.
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HISTÓRIA ECONÓMICA 
DE CABO VERDE

A exposição, intitulada História Económica de Cabo Verde, or-
ganizada pelo Centro de Documentação e Informação, decor-
reu no dia 13 de junho na Escola de Negócios e Governação 
da Uni-CV, no âmbito das atividades promovidas pelo Curso 
de Economia da UNICV e da Academia UNICV da Escola de 
Negócios e Governação.

No âmbito do Programa de Acolhimento a Novos Colaborado-
res, estes tiveram a oportunidade de assistir nos dias 27 e 28 de 
junho a apresentações técnicas sobre as diferentes áreas de in-
tervenção do Banco de Cabo Verde com a seguinte agenda: En-
quadramento (Jesuína Caixeirinho), Apresentação Institucional 
(José Veiga), Mercado de Valores Mobiliários (Encarnação Al-
ves), Desafios da Comunicação no Banco de Cabo Verde (An-

drea Marques) Departamento de Património, Segurança e Ad-
ministração (Rosa Ferreira), Departamento de Contabilidade e 
Controlo Financeiro (Rosyane Lima), A Produção Estatística e a 
Política Monetária (Ana Semedo), Gabinete de Apoio ao Consu-
midor (Helton Carvalho). Implementação da Política Monetária 
(Elsa Brito), Gestão das Reservas (Hermes Baptista), Auditoria 
Interna (Yuri Spencer) e Segurança da Informação (Carlos Luz).

NOVOS COLABORADORES

Da esquerda para a direita Victor Teixeira (DJU), Lenira Veiga (DJU), José Júlio Dias (DJU) Clóvis Santos (DJU), Yannick Lima (DCF), Indira 
Teixeira (DPA), Dulce Tavares (DPA), Carla Gomes (DMR), Romina Horta (AGMVM), Elton Pereira (DEE), Elton Soares (GAP)
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Regulamento Orgânico do BCV
(NAP02_2015 de 06/08/2015)

CAPÍTULO IV - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ECONÓMI
COS E ESTATÍSTICA (DEE)  
Artigo 25°  Área de Estatísticas do Sector Externo
A Área de Estatísticas do Sector Externo tem como principais 
objetivos:
a) Recolher, validar e processar as transações internacionais inter-

mediadas pelos bancos residentes; as estatísticas de comércio 
externo de bens, das transferências unilaterais de bens, as es-
tatísticas da ajuda externa ao desenvolvimento, bem como as 
estatísticas de transações internacionais com cartões de créditos 
e através de sistemas rápidos de transferência de dinheiro;

b) Realizar inquéritos aos fluxos externos em bens, serviços e rendas 
a uma amostra representativa de todos os sectores da economia;

c) Realizar inquéritos de stock à posição dos ativos externos líqui-
dos das instituições residentes no país;

d) Registar e proceder ao acompanhamento analítico, do turismo, 
do investimento direto estrangeiro, da dívida externa privada, 
das remessas dos emigrantes e dos donativos ao Estado de Cabo 
Verde;

e) Produzir estatísticas da balança de pagamentos, da posição do 
investimento internacional e da posição da dívida externa, bem 
como os respetivos metadados;

f) Participar no exercício da programação financeira, projetando  
as principais rubricas da balança de pagamentos;

g) Participar na avaliação da vulnerabilidade externa do país; e
h) Promover o desenvolvimento metodológico de suporte à 

produção das estatísticas do sector externo, em conformidade 
com as normas internacionais.

A apresentação da NAP continua na  próxima edição.

De acordo com as novas previsões do FMI de junho, divulgadas 
no relatório anual sobre os EUA, o FMI antecipa que a maior 
economia mundial cresça 2,1% este ano (ante os 2,3% nas previ-
sões de abril), justificado pela ausência de um plano económico 
articulado e por incertezas que pairam sobre a economia mun-
dial. Em 2018, a economia norte-americana deverá crescer ao 
mesmo ritmo, ou seja, 2,1% (contra 2,5% nas previsões de abril).

Em linha com o previsto, o BCE decidiu manter inalteradas as 
taxas de juro de referência nos atuais mínimos históricos, com a 
taxa de juro diretora nos 0%, a taxa de facilidade permanente de 
depósito nos -0,40% e a taxa de facilidade permanente de cedên-
cia de liquidez nos 0,25%. O BCE manterá o programa de com-
pra de ativos da Zona Euro nos 60 mil milhões de euros. Por sua 
vez, o Banco de Inglaterra decidiu manter inalterada a taxa de 
referência nos 0,25%, apesar do índice de preços no consumidor 
permanecer elevado no Reino Unido, do crescimento salarial 
estar lento e de haver sinais de desaceleração da economia do 
país. Em linha com o aguardado pelo mercado, o Fed decidiu, na 
reunião de política monetária de junho, subir em 25 pontos base 
a sua taxa de juro diretora, para um intervalo entre 1% e 1,25%, 
o terceiro aumento desde dezembro de 2015.

Segundo as últimas estimativas do Eurostat, a Zona Euro cres-
ceu 0,6% no primeiro trimestre do ano corrente, acima dos 0,5% 
verificados no trimestre anterior e previstos. Em termos homó-
logos cresceu 1,9%. O índice de preços no consumidor (IPC) da 
Zona Euro cresceu 1,3% em junho, em termos anualizados, abai-
xo dos 1,4% verificados no mês anterior, mas acima dos 1,2% 
previstos.

De acordo com a terceira e última estimativa do crescimento ela-
borada pelo Departamento do Trabalho, a economia dos EUA  
cresceu 1,4% no primeiro trimestre do ano corrente, em termos 
anualizados, abaixo dos 2,1% registados no trimestre anterior, 
mas acima dos 1,2% previstos, impulsionada pelo aumento ines-

perado dos gastos dos consumidores e pelo salto ocorrido nas 
exportações, o que alimenta o otimismo em torno da saúde da 
economia dos EUA. Por sua vez, a produção industrial dos EUA 
manteve-se estável em maio, o que compara com os avanços de 
1,1% e 0,2% registados no mês anterior e previstos, respetiva-
mente. Por seu turno, o índice de preços no consumidor (IPC) 
dos EUA avançou 1,9% em maio, em termos anualizados, abaixo 
dos 2,2% registados no mês anterior e dos 2% previstos. Final-
mente, a taxa de desemprego dos EUA caiu para 4,3% em maio, 
atingindo o menor nível em 16 anos, abaixo dos 4,4% registados 
no mês anterior e previstos, sinalizando a robustez tanto do mer-
cado de trabalho como da economia norte-americana.

A moeda única apreciou 1,9% no fecho de junho, face à posição 
de maio, ao cotar-se nos 1,1426 USD, refletindo o facto do pre-
sidente do BCE ter deixado os juros inalterados e ter revisto em 
baixa as estimativas para a inflação, face às projeções de março.

No mercado das commodities, o crude WTI e o brent recuaram 
4,8% e 5,4%, respetivamente, encerrando o período nos 46,04 
e 47,92 dólares por barril, pressionados pelos receios de que os 
cortes da OPEP não sejam suficientes para travar o excesso desta 
matéria-prima a nível internacional.

Área de Acompanhamento, Análise e Compliance (AAC)
Departamento de Mercados e Reservas (DMR)

FMI REVÊ EM BAIXA PREVISÃO DE CRESCIMENTO DOS EUA



Social      julho 2017

BCVNEWS  11

Parabéns a Você!!!
Dia 06 Laura Vieira  
Dia 13 Eunice Semedo         

Dia 15
Fernanda Ferro
Luiz Montrond

Dia 24 Carlos Furtado
Dia 25 João Carlos Neves  
Dia 28 Teresa Henriques    
Dia 29 Elton Pereira    

Agosto
Dia 01 Augusto Barbosa
Dia 02 Martiniano Gonçalves  

Dia 03
Ana Semedo  
Arlete Bentub

Dia 07 Edson Almeida

BCVArts ▶

Este quadro, óleo sobre tela 40x56, da autoria 
da colega Lágida Monteiro, foi especialmente 
pintado para esta edição especial do BCVNews, 
tendo como fonte de inspiração o poema 
“Porque Sim” do colega Bruno Lassy.

Porque Sim

Sinto o perfume, 
Rememoro!
Perpetua-se em mim,
Adoro!
Olência única,
Olência nossa.
É temperado à paixão e 
ternura, 
Com uma pitada de loucura, 
Que o tempo apura. 
Que raio, 
Digo eu!
Que desgraça, 
Dizes tu!
Mas não reside aí sua graça?
O eflúvio não mente,
É fruto puro,
Corpo e mente.
Emano-te, 
Pois ficaste em mim, 
E aí estarás,
Simplesmente,
Porque sim!

B.D.Lassy

No âmbito do Plano de Atividades do GDR para 2017 os associados e familiares 
(cônjuges e filhos) estiveram reunidos num passeio/convívio no dia 08 de julho de 

2017, no espaço da Polícia Nacional em Achada Colaço.

Conheça Melhor os seus Colegas
O BCVNEWS inicia esta nova rubrica com o perfil dos 
colaboradores, inserida na promoção da comunicação 
interna no BCV. Para participar basta o Colaborador 
enviar uma foto e os seus dados pessoais.

Nome: Lágida Kórcia Almeida 
Coimbra Monteiro.

Departamento: DEE.

Profissão: Economista.

O que faço: Coordenação da Área 
de Estudos e Estatística. Participo 
na elaboração de: Programação 
Financeira, Relatórios de Conjun-
tura Económica, Relatório de Po-
lítica Monetária, Relatório Anual 
do BCV, Estudos aplicados à Eco-
nomia Caboverdiana, Pareceres.

O que mais gosto: Estudos e 
Programação Financeira.

Hobbies: música zen e clássica, 
pintar, nadar, filmes e livros que 
acrescentem conhecimento ou es-
piritualidade.

Nome: Bruno Miguel Duarte 
Lassy.

Departamento: DJU.

Profissão: Jurista.

O que faço: Emissão de Pare-
ceres Jurídicos.

O que mais gosto: Encontrar 
soluções jurídicas que sirvam 
os interesses da instituição e 
dos Colaboradores.

Hobbies: Desporto, cinema, 
praia, vinho, queijo e uma 
boa conversa.

O GDR de  12 a 17 de Junho organizou uma avaliação física destinada aos associados 
do GDR na sede do Sindicato das Instituições Financeiras, com o objetivo de fazerem 
um diagnóstico físico e assim poderem escolher o tipo de desporto e alimentação mais 
indicados.
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COCKTAIL NO ÂMBITO DO ATO DE CONSIGNAÇÃO 
DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO BCV


