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ENCONTRO COM OS BANCOS: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

1. A economia cabo-verdiana é fortemente influenciada pelo nível de 

desenvolvimento da economia internacional, mormente da Zona Euro. 

 

2. Em termos gerais, o ano de 2014 terminou sob o signo de uma certa recuperação 

económica internacional, embora de forma desigual. Os Estados Unidos da 

América e o Reino Unido registaram uma recuperação da actividade acima do 

nível pré-crise, contrastando com a estagnação verificada na Zona Euro, onde foi 

também notória uma tendência deflacionista apesar de políticas monetárias 

expansionistas. 

 

3. Neste contexto e não obstante alguns progressos registados, Cabo Verde 

continuou a enfrentar importantes desafios no seu processo de desenvolvimento 

face à diminuição dos investimentos públicos e privados e, consequentemente, ao 

fraco dinamismo da actividade económica.  

 

4. Pelos desafios que se colocam à economia internacional em 2015 é de se prever 

para os próximos tempos alguma retoma interna, mas para que isso aconteça é 

imperioso que sejam adoptadas medidas de política activa e eficaz de utilização 

dos recursos disponíveis 

 

5. Perante o Quadro Operacional da Política Monetária, em que se inscreveram 

algumas medidas, mormente as intervenções operadas, por duas vezes em 2014, 

na taxa directora do BCV e as alterações nas taxas indexadas dos títulos do BCV 

com vista a estimular a actividade económica, não se observou, contudo, a 

consequente transmissão aos mercados dos efeitos esperados dessas medidas, 
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tendo em conta, entre outros factores, o lag de efeitos da política monetária, 

sobretudo numa economia como a nossa. 

 

6. Os desafios enfrentados relativamente à eficácia da política monetária no seu 

impacto final na economia real, não são, contudo, um apanágio da economia de 

Cabo Verde. Isto porque esta eficácia pressupõe a observância de condições 

favoráveis noutros sectores. A nível internacional, um caso paradigmático é o da 

Área do Euro, região económica com a qual Cabo Verde evidencia uma forte 

sincronização, onde medidas não convencionais vêm sendo testadas. 

 

7.  A envolvente interna, onde se destaca a deflação, uma evolução insatisfatória do 

crédito à economia e um nível relativamente confortável de reservas cambiais, 

nos interpela no sentido da ponderação de medidas complementares, ao nível da 

política monetária. Neste contexto, considerando o conhecimento e experiência 

da banca na matéria, reservamos para o encontro em título um período de 

auscultação sobre as perspectivas que as instituições de crédito têm para o sector, 

a curto e médio prazos. 

 

8. O sistema financeiro nacional tem-se ressentido do abrandamento do ritmo de 

crescimento económico, tornando-se mais vulnerável a crises, pelo que uma 

preparação judiciosa para enfrentar tais situações poderá minimizar a ameaça à 

estabilidade financeira em caso de choques sistémicos, através da 

institucionalização de procedimentos para administrar situações problemáticas, 

de modo a impedir que crises isoladas tenham repercussão sistémica. 
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9. A esse nível, as preocupações centram-se, naturalmente, na melhoria e reforço da 

Supervisão Bancária aliada à modernização dos Sistemas de Pagamentos, 

visando, em última instância, a criação de condições para acorrer a eventuais 

vulnerabilidades que uma ou outra instituição financeira possa vivenciar.  

 

10. Assim, no âmbito da competência conferida ao Banco de Cabo Verde pela sua 

Lei Orgânica e pela norma que define os princípios orientadores e o quadro 

normativo de referência para o sistema financeiro, pretende-se, com esse 

encontro, analisar algumas questões que se prendem com a garantia do 

cumprimento dos objectivos da política económica e avaliar a necessidade de 

eventuais medidas contingenciais que se impõem na actual conjuntura económica 

e financeira. 

 

11. Na ocasião, o Banco de Cabo Verde facilitará uma breve reflexão sobre o regime 

de saneamento financeiro das instituições de crédito, com uma nova abordagem 

desse fenómeno, à luz da Lei de Bases do Sistema Financeiro, aprovada em Abril 

do ano transacto.  

 

12. Se a possibilidade de uma crise financeira não constitui uma abstração teórica, a 

capacidade macroeconómica para administrar uma crise sistémica é, porém, 

limitada. Neste contexto, a prevenção de crises reveste-se de enorme importância 

na medida em que é preciso estar-se preparado para enfrentar os problemas de 

forma célere e eficiente, com o mínimo de impacto possível sobre a estabilidade 

financeira. A actuação do Banco de Cabo Verde coloca o enfoque numa 

abordagem preventiva, onde a comunicação, a qualidade da informação e a 

coordenação são aspectos essenciais. O Banco Central, todavia, face à 
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complexidade da realidade, não descarta a necessidade de se preparar para o pior 

– falências bancárias de índole sistémica. 

 

13. A Lei de Bases do Sistema Financeiro, recentemente aprovada, já prevê uma 

ampla gama de instrumentos de resolução e de salvaguarda do interesse dos 

depositantes em caso de liquidação, que serão complementados com 

regulamentações em curso.  

 

14. Sendo atribuição do BCV, em articulação com o Governo, intervir nos bancos, 

no âmbito da prevenção, gestão e resolução de crises bancárias, deve-se destacar 

a existência de um Memorando de Entendimento, assinado entre o BCV e o 

Ministério das Finanças, para garantir uma cooperação permanente entre as 

Partes, através de um Comité de Estabilidade Financeira, com vista a facilitar a 

prossecução das respectivas competências institucionais pertinentes e a preservar 

a estabilidade do sistema financeiro. 

 

15. Não obstante os objectivos e o âmbito do Memorando atrás referido, deve-se 

levar em linha de conta que, numa situação de crise, a primazia será sempre 

atribuída a soluções privadas. Nessa conformidade, o encontro servirá ainda para 

apoiar no equacionamento de um Plano de Intervenção para a Gestão de Crises 

Bancárias, com destaque para um sistema de garantia que melhor sirva os 

processos de resolução de bancos que, eventualmente, tenham de ser abertos. 
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