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� Qualquer economia necessita de ter uma moeda. Caso contrário, só poderia existir troca 
directa de bens e serviços.

� A moeda tem, portanto, a função de meio de troca (a que está associada a função de 
unidade de conta; poderá também ter – ou não – a função de reserva de valor).

� Qual deve ser a cobertura geográfica de uma dada moeda? Por exemplo, em Cabo Verde, é 
adequado cada ilha ter a sua própria moeda? Não, porque cada moeda tem que ter um 
número de utilizadores que torne útil a sua utilização!

� O critério da cobertura geográfica que, na história recente, tem sido adoptado, é cada país 
ter a sua própria moeda. Por tal razão, a moeda é (era) historicamente tida como um 
símbolo de identificação nacional.

� Continua a ser assim? Os tempos estão a mudar (acompanhando o processo de 
globalização económica e financeira) e esse é (mais) um símbolo nacional que se vai 
desvanecendo!

� Demos por adquirido que cada país deve ter a sua própria moeda! Duas questões se 
levantam: (i) que quantidade de moeda deve existir e como deve ser gerida a sua criação?; 
(ii) qual o seu preço relativamente às restantes moedas (i.e., qual a taxa de câmbio)?

O regime monetário e cambial de Cabo Verde
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� Individualmente, temos a ideia que quanto mais dinheiro/moeda se tem, mais rico (e feliz) 
se é. Tal ideia assenta no pressuposto que o “bolo” (a quantidade de moeda) é um dado.

� Suponha-se que para tornar todos mais felizes se criava mais dinheiro/moeda. O problema 
é que criar dinheiro/moeda não é criar riqueza!!! Criar riqueza exige produzir novos bens e 
serviços e o que a moeda se limita (ou deve limitar) a fazer é facilitar essa produçãoC

� Suponha-se que o Banco de Cabo Verde dava instruções aos bancos comerciais para 
multiplicarem por um milhão os saldos bancários dos clientes. Se tal gerasse riqueza e 
bem-estar, essa seria a forma mais fácil de o fazerC

� Mas o que aconteceria de seguida? (i) quem tinha bens e serviços para vender, estando já 
saciado de escudos, só admitiria vender por troca com uma moeda que não fosse tão 
exageradamente abundante (isto é, moeda emitida por outro banco central, que não o 
BCV); (ii) toda  a gente iria ao mercado de câmbios vender escudos e comprar divisas, o 
que, dado o enorme desfasamento entre procura e oferta, levaria a uma desvalorização 
astronómica do escudo (se o BCV insistisse no câmbio fixo, o ajustamento ocorreria no 
mercado paraleloC), fazendo com que 1 EUR, em vez de valer 100 escudos, passasse a 
valer cerca de 100 milhões de CVE; (iii) como grande parte dos bens consumidos em Cabo 
Verde são importados, ocorreria uma enorme (hiper)inflação.

O regime monetário e cambial de Cabo Verde



Cabo Verde: 20º aniversário do ACC                   14-Setembro-2018                  João Loureiro (Univ. Porto) | 4

� Conclusão: os novos escudos criados pelo BCV não serviriam para nada! Ou melhor, 
poderiam servir, mas para fins não convencionais, tal como os ilustrados nas duas figuras 
abaixo: (i) na figura da esquerda, uma senhora usa marcos alemães criados (em 
quantidade excessiva) após a 1ª guerra mundial para acender o fogão; (ii) na figura da 
direita, agora em tempos actuais, um artesão venezuelano usa bolívares (criados em 
quantidade excessiva) para fazer uma carteira de senhora para venda a turistas.

O regime monetário e cambial de Cabo Verde

Fontes: 
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� Pode-se concluir que a moeda não serve para nada? Não! Mas serve para muito menos do 
aquilo que se possa pensar. Serve (i) como meio de troca (já referido); e (ii) para ajudar a 
combater flutuações cíclicas.

� O que a moeda não é capaz de fazer: alterar a tendência de crescimento económico.

� A moeda é um “analgésico” que, quando muito, ajuda a retirar pequenas “dores de 
cabeça”. Mas como “analgésico” que é, deve haver muito cuidado na sua utilização, sob 
pena de originar “doenças” graves (inflação – seja nos mercados de bens e serviços, seja 
nos mercados financeiros).  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

� No que se refere ao comportamento do preço de uma moeda face às restantes moedas, as 
autoridades têm que optar por um regime cambial. Os dois regimes extremos são câmbios 
fixos e câmbios flutuantes. As principais (des)vantagens de um e de outro são: (i) 
previsibilidade cambial e  respectivo impacto sobre o comércio internacional; e (ii) 
capacidade de utilização da política monetária/cambial na gestão da conjuntura.

� Por vezes dá-se uma importância teórica excessiva à utilização da política monetária/ 
cambial para gerir a conjuntura em câmbios flutuantes (quase parece uma panaceiaC). 
Mas é necessário muito cuidado com a sua utilizaçãoC Existem bons e maus exemplos!

O regime monetário e cambial de Cabo Verde
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� A Suécia, na recente crise económica global, é 
um bom exemplo de utilização adequada da 
política monetária/cambial. Conforme se pode ver 
no gráfico ao lado (que apresenta as taxas de 
câmbio da coroa contra o EUR), ainda em 2008 e 
em 2009, as autoridades permitiram que a coroa 
depreciasse, o que ajudou a atenuar a crise 
económica. Contudo, rapidamente, a taxa de 
câmbio ajustou para os valores pré-crise, 
prevenindo os inconvenientes (inflação) de uma 
excessiva fraqueza da moeda.

� As características da economia de Cabo Verde 
não permitem obter os benefícios que (por 
exemplo) a Suécia consegue obter com a 
depreciação temporária da sua moeda. Porquê? 
Devido à enorme dependência de Cabo Verde de 
importações da Europa, que, de imediato, 
levariam à importação de inflação e ao imediato 
aumento do preço das exportações 
(fundamentalmente, serviços de turismo), 
impedindo qualquer ganho temporário de 
competitividade-preço.

O regime monetário e cambial de Cabo Verde

Fonte: BCE
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� Portugal nas décadas de 1970 e 1980 é um mau exemplo no que respeita à utilização da 
política monetária/cambial. A tentativa de ganhar competitividade por via da depreciação 
cambial, transformou-se continuamente em inflação, vivendo o país durante muitos anos 
num ciclo vicioso de depreciação-inflação-depreciação-inflação-C Porquê? Porque se 
considerava (mal!) que a taxa de câmbio pode ser continuamente usada para gerir a 
conjunturaC

O regime monetário e cambial de Cabo Verde

Taxa de câmbio DEM/PTE
Fonte: Banco de Portugal

Taxa de inflação de Portugal
Fonte: Banco de Portugal e INE
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� Na década de 1990 as autoridades portuguesas perceberam que o uso sistemático da 
flexibilidade cambial tinha custos, sem benefícios relevantes. Por tal razão, houve a 
decisão de transitar para regimes cambiais de maior estabilidade e, em 1999, de adoptar o 
EUR (o que significa fixar rigidamente o câmbio a todos os países parceiros da União 
Monetária).

� As autoridades cabo-verdianas há muito que perceberam o problema, tendo adoptado uma 
solução de estabilidade cambial que dura há já 20 anos.

O regime monetário e cambial de Cabo Verde

Taxa de câmbio EUR/CVE
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� A estabilidade cambial de Cabo Verde tem tido bons resultados (i) sobre a taxa de inflação 
– gráfico da esquerda – e (ii) sobre a evolução do PIB real – gráfico da direita.

O regime monetário e cambial de Cabo Verde
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� Manter o câmbio fixo durante tantos (20) 
anos, só é possível com a adopção de 
políticas consistentes com o 
compromisso cambial assumido. É isso 
que têm feito, obviamente, as 
autoridades cabo-verdianas. 

� São vários os indicadores que reflectem 
a consistência das políticas 
macroeconómicas de Cabo Verde com o 
regime de câmbios fixos: (i) o mercado 
paralelo é irrelevante; (ii) as reservas 
cambiais do BCV têm-se mantido, 
consistentemente, acima do patamar de 3 
meses de importações – figura ao lado; 
(iii) a taxa de cobertura das importações 
pelas exportações tem aumentado nos 
últimos anos – figura da esquerda no 
slide seguinte; e (iv) a base monetária é 
integralmente coberta por 
disponibilidades líquidas sobre o exterior 
do BCV – figura da direita do slide 
seguinte.

O regime monetário e cambial de Cabo Verde

Reservas cambiais do BCV medidas em meses de importações
Fonte: UAM
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O regime monetário e cambial de Cabo Verde

Taxa de cobertura de exportações por importações (%)
Fonte: UAM

Cobertura da base monetária por reservas cambiais líquidas do BCV (%)
Fonte: UAM
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� Mas se o regime de câmbios fixos (contra o EUR) de Cabo Verde tem funcionado bem, há 
razões para o alterar? A Lituânia teve o câmbio fixo contra o EUR entre 2002 e 2014 e em 
2015 decidiu prescindir da sua moeda e adoptar o EUR (figura da esquerda); já a 
Dinamarca também tem tido o câmbio fixo face ao EUR desde o início da moeda única (tal 
como Cabo Verde), e assim o mantémC (figura da direita)

O regime monetário e cambial de Cabo Verde

Taxa de câmbio EUR/LTL
Fonte: BCE

Taxa de câmbio EUR/DKK
Fonte: BCE
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� Se for para mexer no actual regime cambial de Cabo Verde, o que pode ser feito? As 
alternativas estão sistematizadas no “Estudo do ACC de 2008”. Algumas alternativas:

- Entrar numa União Monetária com outros países do continente africano (a ZMAO, 
que seria posteriormente fundida com a UEMOA, dando origem à União Monetária da 
CEDEAO)? Esta opção representaria mudar radicalmente a situação actual, sem que 
haja qualquer fundamento económico para Cabo Verde participar em tal União 
Monetária.

- Ajustar o ACC, nomeadamente os limites de crédito previstos, os quais mantêm o 
mesmo valor nominal desde 1998? Tal ajustamento é um pormenor sem grande 
importância, particularmente no actual contexto de perfeita mobilidade de capitais, em 
vigor desde Julho de 2018.

- Abandonar a estabilidade cambial e passar para um regime mais flexível? Tal 
representaria um enorme retrocesso, com elevados custos e sem qualquer benefício 
(como foi sublinhado anteriormente).

- Aprofundar o actual regime, passando de câmbios fixos para um regime de câmbios 
super-fixos (euroização)? Depois de um namoro – e agora união de facto – de 20 anos, 
casar é algo que deve ser ponderado!

O regime monetário e cambial de Cabo Verde
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� Quais as vantagens de um regime de câmbios super-fixos, face ao actual regime cambial 
de Cabo Verde?

(i) O risco de ataques especulativos – que é elevado no actual contexto de liberdade 
de circulação de capitais, mesmo com políticas consistentes com o regime de 
câmbios fixos – seria eliminado;

(ii) Torna mais difícil reverter a decisão da estabilidade nominal tomada em 1998, 
quando foi estabelecido o ACC;

(iii) Torna mais difícil reverter a ligação/integração com a Europa.

� A decisão de euroizar será sempre uma decisão política, desejavelmente sustentada em 
fundamentos económicos. 

� Terá Cabo Verde condições económicas para euroizar? A resposta é positiva, se 
atendermos a alguns indicadores fundamentais: (i) A taxa de inflação é semelhante à da 
Área do Euro (visto anteriormente); (ii) Cabo Verde está mais integrado comercialmente 
com a Área do Euro do que alguns países da UE e da própria União Monetária europeia; 
(iii) o mesmo acontece com a sincronização dos ciclos económicos.

[Ver nos dois slides seguintes referência sobre estudo empírico e figura dele retirado]

O regime monetário e cambial de Cabo Verde
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� Existem diferentes formas de euroizar (ver “Estudo do ACC de 2008”). Por exemplo, até há 
poucos anos, o Principado de Andorra não tinha moeda oficial mas o euro tinha curso 
efectivo desde 1999 (substituindo o franco francês e a peseta espanhola). Em 2011, 
Andorra celebrou um Acordo Monetário com a União Europeia (ver referência do 
documento no slide seguinte), tendo o euro passado a ser a moeda de curso legal, 
podendo Andorra emitir moedas de euro (2,3 milhões de euros ao ano, mais um montante 
que é função da população de Andorra relativamente à população total da Área do Euro). 
Pelas suas fortes ligações a Andorra, a Espanha e a França foram envolvidas no Acordo.

� Em Acordos como o celebrado com Andorra, as autoridades europeias exigem o 
cumprimento de boas práticas em vigor na União Europeia, no que respeita a várias 
matérias, nomeadamente: (i) ao exercício da actividade bancária e financeira e respectiva 
supervisão; (ii) prevenção do branqueamento de capitais; (iii) prevenção da fraude; (iv) 
contrafacção de meios de pagamento; e (v) obrigação de comunicação de dados 
estatísticos.

� A celebração de um Acordo com a União Europeia semelhante ao celebrado com Andorra, 
é uma possibilidade a explorar pelas autoridades de Cabo Verde. Em caso de euroização, é 
recomendável que não se trate de uma decisão unilateral, mas antes acordada com a 
União Europeia. Aliás, tal como em relação a Andorra, resultaria daí um conjunto de 
exigências de boas práticas, com as quais Cabo Verde só teria a ganhar e que, 
eventualmente, de outra forma, não poria em prática. 

O regime monetário e cambial de Cabo Verde
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O regime monetário e cambial de Cabo Verde
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� É este o momento adequado para Cabo Verde 
passar de um regime de câmbios fixos para um 
regime de câmbios super-fixos?

� Na sequência da crise financeira de 2008 e das 
crises de dívida soberana que lhe sucederam, a 
União Monetária europeia sofreu um forte abalo na 
sua credibilidade, o qual ainda não desapareceu na 
integra. Em várias ocasiões foi falada a 
possibilidade de haver países a sair da União 
Monetária, o que, a acontecer, poderia conduzir ao 
desmantelamento do Euro. Na figura ao lado, vê-se 
como os depósitos bancários dos particulares e das 
sociedades não financeiras na Grécia caíram nos 
últimos anos, reflectindo a crença dos depositantes 
que poderia haver uma saída daquele país do Euro e 
o regresso ao dracma.

� A incerteza ainda existente acerca do futuro do Euro 
enquanto moeda comum de um conjunto alargado 
de países europeus aconselharia a que Cabo Verde 
não considerasse, para o imediato, a substituição 
oficial da sua moeda pelo euro. CONTUDOC

O regime monetário e cambial de Cabo Verde

Unidades monetárias: milhões de EUR
Fonte: Bank of Greece
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� C CONTUDO, em Julho de 2018, Cabo Verde decidiu liberalizar o movimento internacional 
de capitais. Tal decisão encerra o risco de ocorrência de ataques especulativos às 
reservas cambiais do banco central (que podem ocorrer mesmo na presença de 
fundamentos económicos robustosC).

� Neste novo contexto, a adopção do Euro (isto é, a passagem de uma regime de câmbios 
fixos a um regime de câmbios super-fixos) é a única forma de garantir que Cabo Verde fica 
abrigado de ataques especulativos.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

� Independentemente da manutenção do actual regime monetário/cambial ou da passagem 
para uma ligação monetário-financeira ainda mais forte à Europa, é fundamental Cabo 
Verde manter políticas (incluindo a orçamental) credíveis e consistentes com a 
estabilidade nominal que em ambos os regimes é exigida!

� A estabilidade nominal é uma condição fundamental para o desenvolvimento e o 
crescimento sustentado de Cabo Verde! E a ligação ao Euro (no modelo actual ou com 
euroização) é instrumental para o efeito!

O regime monetário e cambial de Cabo Verde


