
 

  Praia, 06/05/2022 

 

Assunto: Intervenção do Governador, Óscar Santos, na apresentação do 

Relatório de Política Monetária de Abril de 2022  

A apresentação do Relatório de Política Monetária constitui um dos momentos mais 

importantes na comunicação do Banco de Cabo Verde (BCV) ao país. Este Relatório, 

em particular, reflete a conjuntura atual, caracterizada por elevados níveis de incerteza 

decorrentes do escalar do conflito militar na Ucrânia cujos efeitos estão a ser no 

imediato sentidos por via do aumento da inflação, num momento em que a economia 

global está a iniciar um processo de recuperação dos efeitos da pandemia da Covid-19.  

A atividade económica mundial inverteu a recessão observada em 2020, em resultado 

da crise pandémica, registando uma recuperação em 2021 e, consequentemente, a 

economia nacional beneficiou-se de um enquadramento externo bastante favorável.  

O desempenho da economia nacional, em 2021, é também o reflexo da recuperação 

económica, impulsionada pela reabertura gradual das atividades económicas, do avanço 

da taxa de vacinação no país e do consequente alívio das restrições impostas e das 

medidas de contenção relacionadas com a Covid-19. 
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O Relatório de Política Monetária faz também o balanço dos efeitos das medidas de 

políticas implementadas nos últimos 6 meses. A este respeito, deveremos realçar, o 

impacto das medidas de políticas monetária e orçamentais visando mitigar os efeitos da 

crise pandémica sobre a liquidez, o rendimento das famílias mais vulneráveis e sobre as 

empresas.  

Com efeito, as estatísticas mais recentes mostram que a economia nacional seguia no 

caminho certo da recuperação, até surgir a nova ameaça que foi o conflito na Ucrânia. 

O produto interno bruto (PIB) em volume cresceu 7 por cento em 2021, o que compara 

com a recessão histórica de 14,8%, registada em 2020.  

 

Por outro lado, o perfil da inflação manteve-se moderado, com a taxa de variação média 

dos últimos doze meses do índice de preços no consumidor a fixar-se em 1,9 por cento 

em finais de 2021. 

 

Nos primeiros 2 meses do ano de 2022, informações provisórias apontam que em termos 

homólogos, as remessas dos emigrantes crescerem 42%, e em termos trimestrais, as 

reexportações de Bens cresceram cerca de 170%, as exportações de pescados em cerca 

de 25%, o IDE manteve-se estável e o aumento das importações em 18% reflete, 

essencialmente, o suporte à atividade económica. 

As contas externas registaram uma melhoria em 2021. Destacamos a evolução do 

défice da balança corrente que atingiu 13,2% do PIB (16,5% em 2020) para a qual 

concorreram, sobretudo, os aumentos registados nas remessas de emigrantes (em 24 por 

cento), nas reexportações de combustíveis e víveres nos portos e aeroportos nacionais 

(em 47 por cento), bem como, nas outras transferências correntes privadas, em 

particular, donativos de organismos e instituições sem fins lucrativos. 
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O investimento direto estrangeiro realizado no país em 2021, registou um crescimento 

de 55 por cento face ao ano anterior, associado maioritariamente, ao investimento de 

emigrantes.  

No sector monetário, registamos um crescimento da oferta monetária em 3,1 por cento, 

determinado essencialmente, pelo abrandamento no ritmo de crescimento do crédito 

interno líquido, porquanto os ativos externos líquidos do Banco de Cabo Verde e, em 

particular, o stock de reservas internacionais líquidas do país cresceu 2,7 por cento em 

2021. 

Com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, as perspetivas económicas para este ano 

(2022) estão fortemente influenciadas pelos elevados níveis de incerteza e o aumento 

dos riscos e tensões geopolíticas e financeiras.  

O conflito atrás referido, apesar de regional, teve consequências globais, alimentando 

por exemplo, o aumento da inflação jamais visto nas últimas duas décadas. Na verdade, 

os primeiros sinais de inflação surgiram com a reabertura gradual das economias, num 

contexto de aumento da procura que não foi acompanhada pelo aumento da oferta, 

provocado por ruturas nas cadeias de abastecimento globais.  

Perante este cenário de conflito e de tensão geopolítica, o BCV prevê uma moderação 

do crescimento económico no intervalo [3,5 – 4,5] por cento para o ano de 2022. As 

atuais projeções, face às divulgadas em outubro, refletem uma revisão em baixa do 

crescimento do PIB, como consequência da perda do poder de compra induzida pela 

subida da inflação e da revisão, em baixa, do crescimento das economias dos principais 

parceiros económicos do país. 
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A taxa média anual da inflação deverá situar-se em 7,3 por cento em 2022, refletindo os 

elevados preços das matérias-primas energéticas e não energéticas e a sua transmissão 

aos preços internos.  

 

O Relatório da Política Monetária também procura dar uma visão prospetiva das 

políticas que o BCV deve seguir nos próximos 6 meses, de modo a informar o mercado 

e a ajudar a formular as expectativas dos agentes económicos. 

Assim, perante este quadro, o pendor e o teor da política monetária do Banco de Cabo 

Verde deverá continuar marcadamente acomodatícia, considerando que:  

(i) as atuais pressões inflacionistas resultam, em grande medida, de choques na 

oferta internacional e não propriamente do aumento exacerbado da procura 

interna, podendo uma eventual intervenção não surtir o efeito desejado; 

(ii) os estímulos monetários são ainda fundamentais para promover a concessão 

do crédito à economia, e  

(iii) o stock de reservas internacionais líquidas do país continuará a garantir pelo 

menos cinco meses das importações de bens e serviços projetadas para 2022, 

não havendo por isso, pressões capazes de colocar em risco os objetivos de 

garantir a estabilidade de preços e a credibilidade do regime cambial de 

paridade fixo ao Euro. 

 

Assim, o banco central decidiu manter as suas taxas de juro de referência, 

nomeadamente, as taxas das facilidades permanentes de cedência de liquidez, de 

absorção da liquidez, bem como a taxa diretora e o coeficiente das disponibilidades 

mínimas de caixa nos níveis atuais.  
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Manterá, igualmente, até 31 de dezembro de 2022, o atual programa de financiamento 

de longo prazo, através da Operação Monetária de Financiamento (OMF), com a 

maturidade máxima de três anos, com condições especiais de financiamento a taxa de 

juro de 0,75 por cento, reduzindo, contudo, o montante de colocação mensal de 1.500 

para 1.300 milhões de escudos, reforçando o processo de retirada gradual das medidas 

excecionalmente acomodatícias. 

Ciente das incertezas que ainda rodeiam o processo de recuperação económica, 

agravadas com o conflito recente na Ucrânia, o Banco de Cabo Verde continuará com 

um controlo apertado dos riscos macrofinanceiros e reforçará os seus mecanismos de 

acompanhamento e de mitigação dos seus efeitos na economia nacional, condições 

necessárias para o crescimento económico sustentado do país. 

 

Muito obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


