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Comité de Política Monetária 

- Comunicado n.º 2/2020 

 

O Comité de Política Monetária (CPM), reunido, extraordinariamente, no passado 

dia 25 de março, decidiu propor, ao Conselho de Administração, um pacote 

excecional de medidas de mitigação dos efeitos da pandemia de Covid-19. Assim, 

propôs a redução das taxas de juro diretora, das facilidades permanentes de 

cedência de liquidez e das facilidades permanentes de absorção de liquidez para, 

respetivamente, 0,25, 0,5 e 0,05 por cento, bem como a diminuição do coeficiente 

das disponibilidades mínimas de caixa de 13 para 10 por cento e da taxa de 

redesconto de 5,5 para 1,0 por cento. 

Adicionalmente, o CPM propôs a criação de um instrumento de cedência de 

liquidez aos bancos de prazo superior a um ano e a disponibilização, no quadro do 

instrumento, de uma facilidade de crédito até o montante máximo de 45 mil 

milhões de escudos.  

Complementarmente, o CPM apreciou positivamente as propostas de medidas 

prudenciais de concessão de moratórias às empresas e famílias com dificuldade 

em honrarem as suas responsabilidades creditícias nos próximos seis meses, a 

suspensão da dedução aos fundos próprios dos bancos do valor dos bens recebidos 

em dação e a redução do rácio de solvabilidade de 12 para 10 por cento, estas 

últimas a vigorarem até 31 de dezembro de 2021. 
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A decisão teve por base a análise dos desenvolvimentos macrofinanceiros recentes 

e das suas perspetivas de evolução para os próximos meses, afetados pela rápida 

propagação do novo coronavírus - SARS-cov-2- a nível mundial. 

Com efeito, o CPM atestou que o enquadramento externo da economia nacional 

deteriorou-se significativamente desde a última semana de fevereiro, com o 

crescimento exponencial de infeções pelo SARS-cov-2 em economias parceiras do 

país, obrigando as autoridades nacionais, em primeiro lugar, a interditarem o 

tráfego aéreo entre o país e as nações mais afetadas e, posteriormente, a 

restringirem as atividades e a prestação de serviços com maiores riscos de 

disseminação do vírus em Cabo Verde. 

A par das consequências diretas na saúde pública, as medidas de contenção da 

propagação do novo coronavírus, adotadas pelos parceiros do país e pelas 

autoridades nacionais, deverão resultar num choque simultâneo da oferta (devido 

à disrupção dos canais de produção e distribuição) e da procura (que deverá afetar 

desproporcionalmente os sectores do turismo e dos transportes, bem como os 

serviços culturais e de lazer).  

Ciente do aumento dos riscos à estabilidade macrofinanceira do país no curto e 

médio prazos, decorrentes da pandemia de Covid-19 e das medidas de mitigação 

do seu efeito a nível sanitário e macroeconómico, o Banco de Cabo Verde reforça 

a capacidade do seu acautelamento. 

João Serra 

Governador e Presidente do CPM 


