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Acordo de Cooperação Cambial entre Portugal e Cabo Verde
Uma parceria estratégica
(...)
O Acordo de Cooperação Cambial celebrado em 13 de Março de 1998 entre Portugal e Cabo
Verde teve como propósito fundamental a preservação da paridade fixa entre a moeda
cabo-verdiana e a moeda portuguesa (desde 1 de Janeiro de 1999 o euro), fomentando a
crescente aceitação interna e externa do escudo cabo-verdiano.
A estabilidade cambial preconizada, eliminando o risco de câmbio para as transacções não só
com Portugal com também com os países da UEM, teve como objectivo criar condições para a
convertibilidade da moeda cabo-verdiana, facto que tem permitido que Cabo Verde
aprofunde o relacionamento económico com a União Europeia (UE).
Por outro lado, tem-se assistido a uma tendência para a convertibilidade efectiva, de que são
exemplo a aceitação de notas e moedas no exterior e certas alterações no relacionamento entre
os bancos comerciais residentes em Cabo Verde e os seus correspondentes no exterior.
A sustentar o objectivo de manutenção da paridade fixa, as autoridades cabo-verdianas vêm
adoptando orientações macro-económicas consistentes com a salvaguarda da paridade, no
que diz respeito à definição e condução das políticas orçamental e monetária. No concreto, o
Governo de Cabo Verde tem vindo a prosseguir uma política macroeconómica visando a
contenção do défice orçamental, a eliminação do crédito interno e a redução da taxa de
inflação, adoptando os critérios de Maastricht como metas de referência. Neste âmbito, o ACC
articula-se directamente com os programas de apoio lançados pelo FMI, Banco Mundial e
Comissão Europeia.
Para a definição e revisão das condições necessárias ao cumprimento das obrigações
decorrentes do ACC e supervisão das operações financeiras a ele associadas, foi constituída,
por representantes de Portugal e Cabo Verde, a Comissão do Acordo de Cooperação
Cambial (COMACC) e criada a Unidade de Acompanhamento Macroeconómico (UAM).
Estas estruturas integram representantes dos dois países e têm como objectivo fundamental o
acompanhamento da execução das medidas de política económica e verificação do
cumprimento das metas fixadas no Programa Macroeconómico.
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Ao ACC foi associada uma Facilidade de Crédito (FC) destinada a reforçar as reservas
cambiais cabo-verdianas e a título de mobilização antecipada de receitas cambiais próprias,
com entrada prevista no respectivo exercício económico, podendo ser utilizada para o
financiamento da importação de bens e serviços ou para a liquidação do serviço da dívida
externa. Esta FC é disponibilizada pelo Estado Português até ao limite de 27,4 milhões de
euros, com possibilidade de atingir os 45 milhões de euros, desde que sejam dadas garantias
para o efeito por parte das autoridades cabo-verdianas e sejam respeitadas as seguintes
condições:
limite por cada utilização de 5 milhões de euros (este ano e até à data, não foi solicitada a
utilização da Facilidade);
crédito deverá encontrar-se integralmente amortizado no final de cada ano, com renovação
automática;
taxa de juro concessional (0,5% ao ano).
A evolução da economia cabo-verdiana ao longo dos últimos três anos -e, em particular, do
mais recente- apresenta aspectos positivos para os quais a existência do ACC presta um
contributo significativo, quer por via directa, em consequência do recurso à Facilidade de
Crédito, quer indirectamente, como resultado do acréscimo de confiança no escudo caboverdiano por parte dos agentes económicos internos e externos.
Na conjuntura macro-económica de Cabo Verde verifica-se que os desequilíbrios gerados pelo
expansionismo de 2000 estão a ultrapassar a sua fase crítica, assistindo-se agora à consolidação
da estabilidade financeira e à aceleração do crescimento económico. O processo de
consolidação financeira está bem evidente em diversos aspectos cruciais – como a acentuada
redução do défice orçamental, a desaceleração da cadência inflacionária ou o substancial
reforço das reservas cambiais. O bom andamento deste processo permitiu aliás que fossem
respeitadas as metas quantitativas previstas no âmbito do programa de ajustamento vigente
entre as autoridades cabo-verdianas e o FMI e que levará Cabo Verde ao estatuto de PVD (País
em Vias de Desenvolvimento).
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O Acordo de Cooperação Cambial com Cabo Verde é, assim, expressão de um dos mais
importantes acordos de cooperação em vigor, celebrados por Portugal, pelo significado
político-estratégico que comporta hoje e pelo nível de ambição que Cabo Verde afirma para o
seu futuro, qualquer que venha a ser a evolução do seu relacionamento com a UE.

