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II.2.1. Síntese 

 
O cenário macroeconómico de Cabo 

Verde parece ter-se mantido globalmente 
positivo em 2004, apesar da desaceleração 
da actividade económica (com as últimas 
projecções a apontarem para um crescimen-
to real do produto de 4.6%, face a 6.3% no 
ano anterior), decorrente sobretudo de um 
ano agrícola menos favorável (com algumas 
regiões a serem afectadas por secas e pra-
gas).  Nos restantes domínios a evolução 
apresenta-se positiva, com a inflação a man-
ter-se em valores negativos (embora tenha 
invertido a trajectória descendente em ter-
mos homólogos e médios) e o reforço subs-
tancial das reservas cambiais (que corres-
pondiam a 2.6 meses de importações no 
final do ano).  Esta evolução das reservas 
reflecte o excedente global da balança de 
pagamentos, resultado da melhoria do défi-
ce corrente externo (possibilitado sobretudo 
pelo aumento das receitas do sector do 
turismo e pelo aumento das remessas de 
emigrantes) e da conta de capital e opera-
ções financeiras (com destaque para o IDE e 
para o acesso a recursos externos por parte 
dos bancos comerciais). 

A execução orçamental de 2004 denota 
um comportamento muito positivo das con-
tas públicas, com o défice global estimado 
em 1.6% do PIB (face a 3.4% em 2003 ou aos 
orçamentados 6.1%).  Na origem desta evo-
lução favorável estiveram o aumento das 
receitas orçamentais (potenciadas pela 
introdução do IVA em Janeiro e o conse-
quente alargamento da base tributária) e 
dos donativos, para além da contenção das 
despesas correntes (em particular nos 
encargos com o pessoal).  De destacar ainda 
a moderação no acesso ao crédito junto do 
sector bancário por parte do Governo Cen-
tral, o que, a par da manutenção do cariz 
restritivo da política monetária ao longo de 
2004, permitiu o cumprimento das metas 
financeiras quantitativas do programa 
acordado com o FMI ao abrigo da PRGF nos 

meses de Junho e Dezembro (imperativas) e 
Setembro (indicativas). 

 

2002 2003 2004 2005
Est. Est. Est. Proj.

5.4 6.3 4.6 6.

1.9 1.2 -1.9 0.8

3.0 -2.3 -0.3 2.0

14.3 8.6 10.5 8.7

-11.4 -9.5 -6.3 -8.2

2.2 2.0 2.6 2.

-3.4 -3.4 -1.6 -5.1

59.7 57.7 52.6 --  

45.6 43.3 43.6 --  
Fontes: FMI, BCV e Min. Fin. e Planeamento e INE de Cabo Verde

Prog.2 Est. Prog.2 Est.

≤ 15.6 14.7 ≤ 16.5 15.1

≤ 9.1 8.4 ≤ 10.4 7.8
≤ 0.0 0.0 ≤ 0.0 0.0

≤ 0.0 0.0 ≤ 0.0 0.0

≤ 0.0 0.0 ≤ 20.0 20.0

≤ 0.0 0.0 ≤ 0.0 0.0

≥ 75.3 89.5 ≥ 67.3 95.4

Fontes: FMI, BCV e Min. Fin. e Planeamento e INE de Cabo Verde

Var. Dív. Pública Ext.

1 Inclui dívida coberta pelo Trust Fund (14.7% em 2002, 14.0% em 2003 e 
13.6% em 2004).

1 Poverty Reduction and Growth Facility ;  2 Metas imperativas ajustadas para 
Dezembro e indicativas para Setembro.

   Não-Concessional

Var. Dív. Pública Ext.
   Não-Conc.(prazo > 1ano)

(em milhões de EUR)

DLX do BCV

   Governo Central (líq)

Act. Internos Líq. do BCV

Dez04

(em milhões de USD)

Var. Atrasados Dív. Ext.
   Governo Central

Novos atras. int. G. Central

   Interna1

Dívida pública (%PIB)

   Externa

Crédito Interno banc. ao

Quadro II.2.2.

PROGRAMA APOIADO PELO FMI (PRGF 1)

(em mil milhões de CVE)

Metas Financeiras

Set04

Inflação (t.v. média)

Massa monetária (t.v.)

Saldo Bal. Corrente (%PIB)

Saldo orçamental (%PIB)

Reservas Camb.(meses imp)

              (t.v. homóloga)

Quadro II.2.1.

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS

PIB real (t.v. anual) 0

7

 
 

Note-se, no entanto, que o aumento da 
Posição Externa líquida do sistema financei-
ro em conjunto com o crescimento do crédi-
to à economia (em particular do sector pri-
vado), acabaram por provocar uma expan-
são da massa monetária para além do pro-
gramado (atingindo 10.5%, face aos previs-
tos 7.8%).  Com o intuito de induzir desci-
das nas taxas de juro praticadas pela banca, 
o BCV reduziu, em Dezembro passado, o 
coeficiente de reservas de caixa e, em Feve-
reiro de 2005, a taxa da facilidade de cedên-
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cia, movimento que foi gradualmente 
reflectido pelos bancos nas suas taxas acti-
vas e passivas. 

II.2.2. Procura, Produção e Preços 

As últimas projecções das autoridades 
nacionais para o crescimento económico em 
2004, apontam para uma desaceleração do 
ritmo de aumento real da actividade eco-
nómica em Cabo Verde para 4.6% (face a 
6.3% em 2003).  Este será um resultado algo 
aquém dos 5.0% inicialmente previstos para 
o corrente ano, diferença que terá ficado 
principalmente a dever-se às dificuldades 
sentidas no sector agrícola, como repercus-
são da seca e de uma praga que assolou as 
culturas de uma região do país.  Os sectores 
do comércio, da indústria e energia e da 
construção acabaram por ser os motores do 
crescimento económico em 2004, responsá-
veis no seu conjunto por 2.5 p.p. do aumen-
to real do PIB.   
 

 

Gráfico II.2.1. 
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Fontes: Banco de Cabo Verde, INE de Cabo Verde e FMI 
 

 

Na óptica da despesa, a evolução abaixo 
do esperado terá reflectido algum abran-
damento do consumo, tanto privado (com 
as actualizações dos preços dos combustí-
veis e da água e electricidade) como público 
(que terá registado uma redução real).  As 
projecções para 2005 apontam para uma 
aceleração do crescimento económico (para 
6.0%), com base no investimento, reflectin-
do uma carteira de importantes projectos 
públicos e privados. 

Ao longo de todo o ano de 2004, a infla-
ção homóloga manteve-se negativa (-0.3% 
em Dezembro), denotando a evolução em 
baixa dos produtos alimentares e bebidas 
(conjugando os efeitos do passado ano agrí-
cola, da introdução do IVA, que isentou ou 
baixou a taxa de imposto anteriormente 
praticada, e da desvalorização do USD face 
ao EUR), apesar dos aumentos dos produ-
tos petrolíferos e da energia.   
 

 

Gráfico II.2.2. 
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Durante o primeiro semestre de 2005 o 
crescimento do nível de preços continuou 
negativo.  No entanto, as projecções para o 
final do ano apontam para a redução pro-
gressiva da deflação, passando mesmo para 
valores positivos. 

II.2.3. Contas Externas 

Os valores conhecidos para a balança de 
pagamentos cabo-verdiana em 2004 reflec-
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tem uma evolução globalmente positiva, e 
bastante mais favorável que o esperado, 
com nova e pronunciada redução do défice 
corrente (para 6.3% do PIB, face aos 9.4% 
registados em 2003), o retorno a valores 
positivos do saldo da balança global (repre-
sentando 3.1% do PIB) e o reforço significa-
tivo das reservas cambiais (para 2.6 meses 
de importações no final do ano). 
 

 

Gráfico II.2.4. 
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Fontes: Banco de Cabo Verde e FMI 
 

 

Esta evolução positiva decorreu dos 
incrementos registados no excedente da 
balança de serviços (+2.9 p.p., conjugando a 
diminuição das saídas relativas a transpor-
tes com o novo impulso das receitas do 
turismo) e nas transferências correntes 
(+0.8 p.p., reflectindo sobretudo o vigoroso 
crescimento das remessas de emigrantes, 
que atingiram 12% do PIB no final do ano).   

 
 

Gráfico II.2.5. 
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O abrandamento económico de 2004 
acabou também por contribuir para este 
desempenho das contas externas, condicio-
nando a evolução das importações, tanto de 
mercadorias como de serviços.  Note-se no 
entanto que, ainda assim, o défice comercial 
acabou por registar algum aumento (em 0.4 
p.p.), para o qual contribuiu também a fraca 
capacidade de resposta das exportações. 
 

 

Gráfico II.2.6. 
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Gráfico II.2.7. 
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A conta de capitais e operações financei-

ras apresentou alguma melhoria, à seme-
lhança da componente corrente, registando 
um reforço do seu saldo positivo (de 9.8%), 
o qual decorreu do crescimento do exceden-
te na conta de operações financeiras (em 
23.4%), contrariado em parte pela redução 
verificada na conta de capital (-21.4%).  
Neste domínio, são de salientar os acrésci-
mos quer do investimento directo estran-
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geiro (em 34.3%, embora algo distante dos 
programados 61.1%) quer das entradas 
líquidas de capitais (em particular do acesso 
a recursos externos por parte dos bancos 
comerciais).  As melhorias evidenciadas 
pelas contas corrente e de capitais e opera-
ções financeiras determinaram um acen-
tuado acréscimo do saldo global da balança 
de pagamentos, o qual permitiu uma forte 
acumulação de reservas cambiais (em mais 
de 2.6 mil milhões de CVE). 

II.2.4. Finanças Públicas 

As mais recentes estimativas para a exe-
cução orçamental de 2004 apresentam uma 
evolução francamente positiva das contas 
públicas, com o défice global a ficar em 
1.6% do PIB (abaixo em 1.8 p.p. ao verifica-
do em 2003 e em 4.2 p.p. em relação ao 
orçamentado).  Para este desfecho terão 
concorrido não só o aumento das receitas 
totais, em 1.9 p.p. em relação ao seu peso no 
produto, como a contenção verificada nas 
despesas totais (crescendo apenas 0.1 p.p.).   

 

Em percentagem do PIB

2002 2003 2004 2005
Est. Est. Orç.

31.2 27.4 29.3 33.4

22.2 21.2 22.4 21.8

0.3 0.7 0.3 4.1

8.7 5.5 6.5 7.4

0.0 0.0 0.2 0.0

34.6 30.8 30.9 38.5

22.6 21.2 20.5 20.6

2.0 1.8 1.8 1.3

12.0 9.7 10.4 17.8

0.0 0.0 0.0 0.0

-0.4 0.1 1.9 1.2

-3.4 -3.4 -1.6 -5.1

Fontes: FMI e Min. Fin. e Planeamento de Cabo Verde.

Quadro II.2.3.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Receitas totais

   Receitas correntes

   Donativos

Despesas totais

   Receitas de capital

   Transferências de EP

Saldo corrente

Saldo global

   Despesas correntes

      Juros da dívida prog.

   Desp. de capital

   Empréstimos Líquidos

 
 
Do lado das receitas, destaca-se o cres-

cimento registado na arrecadação de recei-
tas correntes (+1.2 p.p.), da qual se eviden-
ciaram os montantes relativos a receitas 
não-fiscais (em especial taxas e preços de 

serviços públicos) e a impostos sobre a des-
pesa (com saliência para o IVA, tanto mais 
tratando-se do primeiro ano de existência 
do imposto).  Realce-se ainda a subida dos 
donativos (+1.0 p.p.), com um grau de exe-
cução (78%) bastante superior ao de 2003 
(56%). 

 
 

Gráfico II.2.8. 
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Relativamente às despesas, os valores 
disponíveis denotam uma redução impor-
tante nas despesas correntes (em 0.7 p.p.), 
da qual, e apesar de estarem ainda por clas-
sificar CVE 1 675 milhões, se evidencia a 
diminuição do peso dos encargos com salá-
rios e ordenados (em 2.2 p.p.) e com outras 
despesas (-0.9 p.p.). 

 
 

Gráfico II.2.9. 
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Fontes: Min. Fin. e Planeamento de Cabo Verde e FMI 
 

 

Apesar de manterem um grau de execu-
ção relativamente baixo (na ordem dos 
65%), as despesas de investimento demons-
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traram uma subida significativa (+0.7 p.p.), 
recuperando parte da quebra registada no 
ano anterior.  Saliente-se ainda o reforço do 
saldo corrente positivo (para 1.9% do PIB), 
dando continuidade à tendência recente.  

 
 

Gráfico II.2.10. 
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Em relação ao financiamento, a redução 

patenteada pelos desembolsos externos 
acabou por determinar que, em termos 
líquidos, a componente interna tenha sido o 
principal recurso utilizado.  Note-se, no 
entanto, que o aumento do financiamento 
interno não foi efectuado junto do sector 
bancário, o qual apresentou inclusivamente 
valores menores que em 2003. 

II.2.5. Situação Monetária e Cambial 

A evolução monetária em 2004 foi mar-
cada pelos efeitos do aperto introduzido 
pelo Banco de Cabo Verde a partir do últi-
mo trimestre de 2003.  O ano de 2004 foi 
caracterizado pela acumulação de reservas 
cambiais (as quais atingiram 2.6 meses de 
importações em Dezembro, quando no final 
de 2003 representavam apenas 2.1 meses), 
por algum abrandamento do ritmo de cres-
cimento do crédito à economia (para 9.3% 
face ao final do ano anterior, o que compara 
com 15.1% em 2003) e ainda pela modera-
ção do recurso do sector público adminis-
trativo ao financiamento junto do sector 
bancário (traduzido num aumento no crédi-
to líquido ao S.P.A. de 0.5% face a 3.1% no 
ano precedente).  

 

Gráfico II.2.11. 
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A conjugação destas evoluções acabou 
por determinar uma expansão da massa 
monetária acima do programado, termi-
nando o ano com 10.5% (face aos projecta-
dos 7.4%), com destaque para os impactos 
expansionistas das disponibilidades líqui-
das sobre o exterior do BCV (com um cres-
cimento nominal de 38%, contribuindo para 
o aumento da massa monetária em 5.5%) e 
do crédito ao sector privado (que, apesar do 
abrandamento, foi ainda responsável por 
4.8% da subida da liquidez).  

 
 

Gráfico II.2.12. 
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Tendo como principal objectivo o de 
assegurar a sustentabilidade do regime 
cambial, o banco central manteve a política 
monetária com um cariz restritivo ao longo 
de 2004.  Como resultado dessa actuação, e 
beneficiando de uma política orçamental 
prudente, todas as metas financeiras do 
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programa acordado com o FMI foram cum-
pridas com larga margem, tanto em Setem-
bro (meramente indicativas) como em 
Junho e Dezembro (de carácter imperativo).  
Este aperto, conjugado com alguma falta de 
concorrência num sector bancário bastante 
concentrado, contribuiu para que os bancos 
comerciais mantivessem elevadas as mar-
gens de intermediação.   

 
 

Gráfico II.2.13. 
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Em Dezembro de 2004, o BCV, procu-
rando fomentar a descida das taxas de juro, 
e aproveitando a posição favorável da 
balança de pagamentos e a contenção das 
necessidades de financiamento do S.P.A. 
(repercutida na descida progressiva e con-
tinuada das taxas de colocação de BT), 
resolveu reduzir em 1 p.p. o coeficiente de 
reservas de caixa (de 19% para 18%) e, em 
Fevereiro do corrente ano, baixar a taxa da 
facilidade de cedência para 7.5% (-1 p.p.), 
com os bancos comerciais a repercutirem 

gradualmente essa redução nas suas taxas 
activas e passivas.  
 

 

Gráfico II.2.14. 
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A estrutura dos meios de pagamento 
continua a ser caracterizada pela manuten-
ção da tendência de redução da preferência 
pela liquidez, com destaque para os valores 
da circulação que representavam menos de 
10% do total em Junho de 2005 (o que cons-
titui um mínimo histórico) e pela manuten-
ção de uma maior apetência pelas formas 
menos líquidas.   

Este crescendo evidenciado pela quase-
moeda resulta principalmente das subidas 
verificadas nos montantes aplicados em 
depósitos a prazo em moeda nacional, tanto 
de residentes como de emigrantes, numa 
tendência que se mantém apesar da descida 
registada nas taxas passivas praticadas pelo 
sistema bancário.  
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