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 Comité de Política Monetária 
- Comunicado n. º1/2020 

 
 
O Comité de Política Monetária, reunido ordinariamente no passado dia 25 de fevereiro, 
decidiu propor ao Conselho de Administração a manutenção do atual nível das taxas de 
juro do banco central, a saber: 
 

Taxas Valor 

Taxa Diretora 1,50% 

Taxa da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez 3,00% 

Taxa da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez 0,1% 

Taxa de Redesconto 5,50% 

 
A decisão teve por base a análise dos desenvolvimentos macrofinanceiros recentes e 
das suas perspetivas de evolução para os próximos meses. 
 
Com efeito, o Comité atestou que os indicadores disponíveis sugerem que o 
enquadramento externo, ainda que menos favorável, continuou a beneficiar a procura 
externa dirigida ao país e o financiamento na economia nacional, além de contribuir 
para a redução da inflação importada.  
 
O Comité avaliou favoravelmente:  
 

a) O desempenho da economia nacional, que terá mantido uma boa dinâmica no 
quarto trimestre de 2019, de acordo com a evolução dos indicadores de 
tendência da atividade económica;  
 

b) O crescimento comedido do índice de preços no consumidor, cuja taxa de 
variação média anual se fixou em 1,2 por cento em janeiro; e 
 

c) A melhoria da balança corrente, que registou um défice de 2.908 milhões de 
escudos nos primeiros três trimestres do ano anterior, valor três vezes inferior 
ao registado no período homólogo, reflexo, sobretudo, do aumento das 
exportações de serviços. 

 
O aumento das reservas oficiais do país em 2019, em cerca de 133 milhões de euros, em 
resultado do bom desempenho da balança corrente e crescimento significativo dos 
desembolsos da dívida pública externa, determinou a expansão da oferta monetária, 
numa conjuntura de crescimento do stock do crédito ao sector privado em 3,8 por cento. 
 
No que se refere às condições no mercado monetário, os dados analisados indiciam uma 
redução do excedente de liquidez bancária, na ordem dos quatro por cento em 
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dezembro de 2019 face ao mês anterior. Este decréscimo resulta, em larga medida, das 
operações de absorção de liquidez levadas a cabo pelo banco central. 
 
Inversamente, o excesso de liquidez excluindo as facilidades permanentes de absorção 
de liquidez (depósito no prazo overnight) registou, no mesmo período, um crescimento 
de 4,8 por cento. 
 
As finanças públicas, por seu turno, evoluíram positivamente, tendo o défice global das 
operações do governo central reduzido, em dezembro de 2019, de 2,6 para 1,8 por 
cento do PIB, com o aumento significativo dos donativos e contínua redução das 
despesas com a aquisição de ativos fixos. 
 
Até à realização da próxima reunião ordinária, prevista para o dia 7 de abril de 2020, o 
Comité continuará a monitorar os indicadores macrofinanceiros e os fatores de risco aos 
equilíbrios interno (tendência da inflação) e externo (evolução das reservas externas 
oficiais), para em caso de necessidade intervir no sentido da sua mitigação. 
 
 

BCV, aos 28 de fevereiro de 2020 
 

João Serra 
 

/Governador/  


