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Comunicado/Desmentido 

 

 

Considerando a intervenção do Senhor Deputado da Nação, afiliado na UCID, Dr. 

João dos Santos Luís, na última sessão da Assembleia Nacional do mês de janeiro 

pp., aquando do debate sobre a proposta de lei que revoga o regime jurídico das 

instituições de crédito de autorização restrita, o Banco de Cabo Verde (BCV) vem 

informar o seguinte:  

 

1. O Senhor Deputado João dos Santos Luís afirmou, a título de exemplo, que 

tendo tido acesso a um processo de um jovem que recorreu a um crédito 

bancário junto de determinado banco da praça nacional, para a construção 

de habitação própria, verificou que o referido banco negociou com o jovem 

uma taxa de juro de 6,15% para o crédito solicitado, sendo que desses 

6,15%, 3% são canalizados para o BCV. 

 

2. Utilizando essa informação, afirmou, ainda, que o Governo deve intervir, 

no sentido de facilitar a vida aos jovens que recorrem ao crédito para os 

seus investimentos e suas habitações. 

 

3. Adianta-se, desde já, que a afirmação do Senhor Deputado João dos Santos 

Luís é, no caso apresentado ou semelhante, desprovida de fundamento 

técnico, não correspondendo à realidade dos factos, visto que não se verifica 

qualquer repasse ao BCV de parte dos juros de crédito auferidos pelos 

bancos comerciais nas suas operações de crédito. 

 

4. No âmbito do seu mandato, o BCV tem como objetivo principal a 

manutenção da estabilidade dos preços, nomeadamente, que a inflação, 

esteja controlada, alcançada por via da estabilidade cambial, que constitui 

o seu objetivo intermédio.  

 

5. Para a implementação da política monetária, o BCV dispõe de e utiliza um 

conjunto de instrumentos, entre outros, as operações de tipo mercado 

aberto, as facilidades permanentes de liquidez e as disponibilidades 

mínimas de caixa (DMC) sobre os depósitos bancários. 

 

6. As facilidades permanentes de liquidez de absorção e de cedência têm como 

objetivos fundamentais absorver ou ceder liquidez às instituições bancárias, 

respetivamente, pelo prazo overnight, e delimitar a evolução das taxas de 

juro overnight do mercado monetário interbancário. 
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7. A atual estrutura das taxas de referência do BCV é a seguinte:  
 

  

 
 

 

8. Tanto a taxa diretora como a taxa das facilidades permanentes de cedência 

são indicadores importantes para as instituições financeiras cabo-verdianas, 

na definição das taxas de juros para as operações de empréstimos aos 

agentes económicos, incluindo particulares. Desempenham, também, um 

impacto relevante nas taxas interbancárias, que reagem às alterações nos 

juros de referência, consoante o grau de eficácia dos canais de transmissão 

monetários. Consequentemente, estas taxas constituem meios importantes 

para influenciar o nível das taxas de juro do mercado. 

 

9. A política monetária do BCV tem sido executada num contexto de 

persistente excesso de liquidez bancária, efetuando o banco central 

intervenções frequentes para efeitos de absorção parcial da liquidez 

excedentária, recorrendo à emissão de Títulos próprios, que são subscritos 

pelos bancos comerciais e sobre os quais o BCV paga juros. 

 

10. Neste quadro em que não se verifica falta de liquidez no sistema bancário, 

os bancos comerciais não têm necessidade de recorrer ao BCV para obter 

financiamento para conceder qualquer tipo de crédito, pelo que não pagam 

ao BCV quaisquer juros. 

 

11. Caso houvesse défice de liquidez no sistema bancário, os bancos comerciais 

com restrição de liquidez poderiam, querendo, recorrer às facilidades 

permanentes de cedência ou a qualquer outro instrumento de cedência de 

liquidez disponibilizadas pelo BCV, para fazer face à sua gestão de 

tesouraria, mediante o pagamento das taxas de juro correspondentes em 

vigor.  

 

Tipo TAXA

Diretora 1,5%

Facilidade Permanente de Cedência 3,0%

Facilidade Permanente de Depósito 0,1%

Redesconto 5,50%

Coeficiente de DMC 13%
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12. Contudo, tal mecanismo jamais se traduziria no repasse ao BCV das (ou 

parte das) taxas cobradas pelos bancos comerciais nos créditos concedidos 

aos seus clientes, como se faz transparecer na referida intervenção. 

Consistiria apenas numa operação interbancária (entre o banco central e o 

banco comercial), cuja taxa aplicada pelo banco central visaria somente 

influenciar as taxas praticadas pelos bancos comerciais, neste caso as taxas 

ativas. 

 

13. Portanto, de acordo com os mecanismos de controlo indireto que orientam 

as intervenções do BCV e o quadro operacional de política monetária em 

vigor, acima explicado, a afirmação do Senhor Deputado da UCID, Dr. João 

dos Santos Luís, é, no caso apresentado ou semelhante, desprovida de 

fundamento técnico, não correspondendo à realidade dos factos, visto que 

não se verifica qualquer repasse ao BCV de parte dos juros de crédito 

auferidos pelos bancos comerciais nas suas operações de crédito. 

 

14. O BCV recomenda a utilização de informação correta e fundamentada por 

parte de personalidades e entidades com responsabilidades públicas, no 

concernente ao mandato, funcionamento e intervenções do banco central, 

tendo em conta eventuais efeitos perniciosos que notícias veiculadas de 

forma errónea poderão ter no sistema financeiro do país. 

 

 

Banco de Cabo Verde, 04 de fevereiro de 2020 


