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Comité de Política Monetária 

- Comunicado n.º 6/2020 

 

O Comité de Política Monetária (CPM), reunido, ordinariamente, no passado dia 29 de outubro, 

decidiu propor ao Conselho de Administração a manutenção da atual orientação da política 

monetária, mantendo as taxas de juro nos níveis atuais e o programa de financiamento do 

sistema bancário através das Operações Monetárias de Financiamento de longo prazo (OMF).  

Decidiu, adicionalmente, discutir, na próxima reunião ordinária, agendada para o dia 24 de 

novembro, o programa OMF, nomeadamente a possibilidade do alargamento do leque de 

colaterais a títulos garantidos pelo Estado.1 

Para a avaliação e recomendação efetuada, o CPM levou em consideração os recentes 

desenvolvimentos macrofinanceiros internos e internacionais, bem como os efeitos das 

medidas tomadas em abril. 

Com efeito, o CPM constatou que: 

1. as estatísticas e os indicadores de tendência da atividade económica disponíveis 

indiciam uma evolução mais desfavorável que o antecipado da economia nacional no 

segundo trimestre do ano, reflexo da implementação de medidas de restrição a 

atividades não essenciais para conter a propagação da covid-19; 

2. as pressões inflacionistas continuaram contidas e a taxa de variação dos últimos doze 

meses reduziu de um máximo de 1,3 por cento em abril para 0,9 por cento em agosto. 

A inflação média anual fixou-se nos 0,9 por cento em setembro; 

3.  as pressões na balança de pagamentos, entretanto, aumentaram, com o aumento do 

défice da balança corrente na ordem dos 11 por cento do PIB no primeiro semestre. Não 

obstante, as reservas internacionais líquidas do país continuam a garantir cerca de oito 

meses de importações de bens e serviços projetados para o final do ano, um registo 

historicamente elevado;  

4. os indicadores de solidez do sistema bancário mantiveram-se, até o primeiro semestre, 

relativamente estáveis. De referir que, em junho, o rácio solvabilidade aumentou de 

17,7 para 18,4 por cento e o crédito em incumprimento fixou-se nos 11,0 por cento do 

crédito total, o que compara aos registos de 12,3 e 10,4 por cento de junho e dezembro 

de 2019, respetivamente. O rácio do ativo líquido sobre o passivo de curto prazo fixou-

                                                           
1 Na reunião ordinária, o CPM apreciou o draft técnico do Relatório de Política Monetária de outubro. 
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se, por seu turno, nos 53 por cento, cerca de 30 pontos percentuais acima do limite 

regulamentar; e 

5. através da Operação Monetária de Financiamento, o Banco de Cabo Verde cedeu fundos 

a bancos comerciais, no montante total de 4.106 milhões de escudos, até 30 de 

setembro, enquanto as moratórias de pagamento do crédito beneficiaram, até finais de 

agosto, 2.373 entidades, nomeadamente empresas de diversos ramos de atividade e 

dimensões, particulares e câmaras municipais.  

Numa avaliação prospetiva, o CPM admitiu uma contração maior da atividade económica em 

2020, que poderá, num cenário adverso, atingir os 10,9 por cento. Para 2021, prevê que a 

economia nacional poderá crescer, em volume, pelo menos três por cento, mantendo-se aquém, 

em termos de valor e dinâmica, dos níveis de 2019. 

A autoridade monetária do país continuará a avaliar a conjuntura macroeconómica e os 

impactos das medidas monetárias e prudenciais, de modo a identificar e mitigar, 

oportunamente, os riscos à estabilidade macroeconómica e financeira do país. 

 

 

João Serra 

 

Governador e Presidente do CPM 


