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Passado o perfodo de prosperidade economica que o comercio e o tra
fico de escravos permitiram a cidade da Ribeira Grande de Santiago, durante 
o seculo XVI, a situagao da moeda em Cabo Verde foi sempre de uma 
grande fragilidade. 0 con junto de medidas que foram tomadas desde o final 
do seculo XIX ate a decada de 30 deste seculo possibilitou a criar;ao de um 
sistema monetario, com moeda propria, e a resolugao definitiva dos proble
mas de circular;ao monetaria. A partir de 1940 comega-se a verificar um certo 
c rescimento da moeda em circulagao, aumentando nos anos 50 e atingindo, 
depois de 1963, um ritmo de expansao relativamente forte. 

Com este trabalho pretendemos apresentar algumas notas da leitura que 
vimos fazendo sabre a estrutura monetaria de Cabo Verde e, em particular, 
sobre a relagao entre expansao monetaria e monetarizar;ao da sociedade 
cabo-verdiana. 0 principal objective e analisar, de forma sucinta, o signifi
cado da expansao monetaria dos ultimos anos da colonia, atraves da funr;ao 
meio de circulagao, procurando diferenciar o efeito monetarizar;ao do efeito 
mercantilizagao. 

Embora a fungao meio de circulagao seja apenas um dos instrumentos 
de analise, ela foi privilegiada por raz6es que se prendem com a natureza 
e a dimensao deste trabalho mas, tambem, porque tem um caracter determi
nante nas formas de articulagao das fungoes da moeda e na caracterizagao 
dos diferentes nfveis de monetarizagao. 

1 -A introdugao da moeda em Cabo Verde foi feita pelos colones por
tugueses que iniciaram o povoamento do arquipelago e pelos tripulantes dos 
barcos que comegavam entao a utilizar a ilha de Santiago como ponto de 
apoio e de comercio. A quantidade de moeda em circular;ao acompanhou 

(*) Agradecemos ao Prof. Adelino Torres os seus comentarios a uma primeira versao deste 
trabalho, que muito ajudaram a melhorar a forma final. Agradecemos ainda aos Drs. Lufs Vio
lante e Francisco Cercas e aos colegas do CESA (Centro de Estudos sabre Africa) as suas su
gest6es. Naturalmente que as imprecisoes que subsistem sao da nossa inteira responsabilidade. 

(* *) Assistente do ISE e membra do CESA (Centro de Estudos sabre Africa). 
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a importancia comercial das ilhas, atingindo nfveis significativos com o apo
geu do comercio atlantica e do trafico de escravos, a avaliar pelos testemu
nhos sobre a riqueza acumulada na cidade da Ribeira Grande durante o seu 
curto perfodo de prosperidade. A moeda em circula9ao era de proveniencia 
diversa, levada pelos barcos que escalavam as ilhas em direc9ao a Ame
rica, Africa e mesmo Asia. 

Com a decadencia do comercio a partir do seculo XVI, a popula9ao viu
·se confrontada com uma progressiva insuficiencia de moeda e as transac-
96es passaram a ser feitas recorrendo cada vez mais a mercadorias que 
iam sendo monetizadas de acordo com as necessidades da popula9ao. A 
escassez de moeda projectou-se pelos seculos XVII, XVIII e mesmo XIX (1), 
consequencia da falta de comercio, mas tambem do entesouramento e da 
exporta9ao de moeda pelos comerciantes mais abastados, da fraqueza eco
nomica do arquipelago e da falta de resposta por parte do governo do Reino 
as constantes solicita96es dos moradores e da administra9ao da colonia. 

Assiste-se assim a um fenomeno curioso na historia do dinheiro em Cabo 
Verde. Depois de uma fase inicial em que predomina a forma universal de 
equivalente geral, objectivada em moedas de diversa proveniencia, passa-se 
por um Iongo perfodo em que a forma dinheiro coexiste com diversas for
mas particulares de equivalente. So a partir das ultimas decadas do seculo 
XIX se regressa a exc'lusividade da forma dinheiro, apos a proibi9ao dos pa
gamentos em generos, da cria9ao de um banco emissor e de uma moeda 
propria para a colonia. Ate entao, era a antiga moeda de prata brasileira que, 
de certo modo, servia de moeda propria, ja que circulava em todas as ilhas 
com o seu valor nominal e era utilizada no pagamento das rendas e de to
dos os tipos de encargos. Alem desta «moeda fraca», tambem circulavam 
moedas de ouro e de prata portuguesas («moeda forte») c'?m que se faziam 
os pagamentos das autoridades da colonia e do pessoal das For9as Arma
das e, ainda, grande variedade de moedas estrangeiras que circulavam como 
moeda nacional. 

As primeiras tentativas de saneamento da situa9ao monetaria sao, como 
ja referimos, da 2. a metade do seculo XIX. Em 1852 foram proibidos os pa
gamentos em generos e em 1853 tentou-se reformar todo o sistema mone
tario da colonia, introduzindo moeda do Reino e regulamentando a circula
((ao das moedas estrangeiras. Alem disso, foram proibidas as praticas de 
altera9ao do valor, utilizadas pelos governadores como medida de saneamento 
e tomadas quase sempre a revelia dos pareceres do Conselho Ultramarine. 

( 1) V. Lereno (1942) e Carreira (1972). 0 primeiro autor desenvolve bastante o problema 
da circulac;:ao de moeda, em particular a escassez e as falsificac;:oes, alem de referenciar diver
sas tomadas de posic;:ao das autoridades e dos moradores, bem como as apreciac;:oes do Con
selho Ultramarino e as respostas do Governo do Reina. 
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Em 1864 foi fundado o Banco Nacional Ultramarine (BNU) ao qual foi 
concedido o privilegio de emitir moeda para todas as colonias, privilegio que 
manteve para Cabo Verde ate a independencia desta. Em 1865 o BNU abriu 

a sua primeira dependencia no arquipelago e enviou uma remessa de notas 
(emissao de Luanda), no valor de 30 000 reis, mas que so entraram em eir-

e ula<;ao tres anos depois. A emissao de moeda metalica nao era da sua res
ponsabilidade, pelo que se manteve a situa<;ao quer no que se refere a di
versidade quer ao montante de moedas em circula<;ao. 

As diferentes medidas tomadas nao impediram a persistencia da escas
sez de moeda metalica (a circula<;ao fiduciaria era ainda bastante reduzida) 

e nem a liberaliza<;ao das importa<;oes de moedas portuguesas e estrangei
ras alterou a situa<;ao ja que, como reconhece Ennes Ulrich em 1911 (2), 

o saldo desfavoravel do comercio externo dava Iugar a exporta<;ao de moeda 
de ouro e de prata e, por isso mesmo, conduzia a rarefac<;ao do meio de 
ci rcula<;ao. 

Com a existencia do BN U e ja durante este seculo, a carencia de moeda 
metalica passou a ser resolvida atraves de acordos entre o Governo e aquele 

banco. Assim, em 1916, o BNU foi autorizado a emitir cedulas de 50 centa
vos no montante ·de 50 cantos, destinadas a circular em Cabo Verde, se
guida de novas emissoes em 1917, 1919 e 1920. Em 1922 as emissoes de 
cedulas foram regulamentadas, ficando a cargo do banco emissor e integra
das na circula<;ao fiduciaria, mas nao podendo exceder 50% desta. 

As cedulas do BN U for am finalmente substitufdas, em 1930, at raves da 
emissao de moeda metalica para a colonia. As moedas, identicas as do 
mesmo valor circulando em Portugal mas identificadas com o nome da colo

nia, constitufram a primeira emissao de moeda metalica privativa de Cabo 
Verde, a cargo da Casa da Maeda e introduzida pelo Governo atraves do 
banco emissor. Estava assim constitufdo o sistema monetario de Cabo Verde, 

com a existencia de moeda propria, banco emissor de moeda fiduciaria, emis
sao de moeda metalica a cargo da Casa da Maeda e limites de emissao 

definidos legalmente, alem de um conjunto de regulamentos que enquadra
vam o funcionamento do sistema tanto interna como externamente. 

2- Por acordo estabelecido entre o Governo e o BNU, em Agosto de 
1929 definia-se como limite maximo para a circula<;ao fiduciaria em Cabo 

Verde o montante de 20 000 cantos. Nessa altura a circula<;ao era de 11 500 
cantos e oscilou a volta deste valor durante toda a decada seguinte, atin-

(2) Ulrich, Ruy Ennes, «Regimen monetario colonial», in Boletim da Sociedade de Geogra
fia de Lisboa, n. o 8, Agosto de 1911, pp. 268-269. 
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gindo 11 108 cantos em 1940. Apenas em 1950 se atingiu o limite imposto 
pelo acordo, ascendendo a circula<;ao fiduciaria a 20 010 cantos e a massa 
monetaria (M1) a 27 500 cantos, como se pode ver pelo quadro seguinte: 

QUADRO N. 0 1 

Estrutura da massa monetaria 
(Contos) 

Circula9ao 

A no 
Dep6sitos Massa 

Maeda Maeda Circula9ao a ordem moneta ria 
metalica fiduciaria total 

1950. . ... 1 029 20 010 21 039 6 509 27 548 

1951. 1133 24 842 25 975 8 118 34 093 
1952. . . . . . . . . . ... 1 127 23 486 24 613 6 684 31 297 
1953. .. 1 430 26 028 27 458 9 260 36 718 
1954 .. . . . . . .... 1 607 32 640 34 247 10164 44 411 
1955. 4102 30 093 34195 12 306 46 501 
1956. . . . . .. 4 289 34 605 38 894 13 336 52 230 
1957. 4 440 39 896 44 336 13 361 57 697 
1958. .... 4198 43 902 48100 15 707 63 807 
1959. .... 4 028 46 672 50 700 15 825 66 525 
1960. ... 4168 56 750 60 918 19 731 80 649 
1961 .. .... 3 609 55 593 59 202 19 740 78 942 
1962. 3 638 56 486 60124 19 275 79 399 
1963 .. .... 3 985 57 757 61 742 25 405 87 147 
1964. 4 355 62 961 67 316 28 BOO 96 116 
1965. ....... 4 514 72 472 76 986 29 787 106 773 
1966 .. ... 4 734 83 975 88 709 42 317 131 026 
1967. .... 4 834 94 373 99 207 51 394 150 601 
1968 .. 5 365 109 139 114 504 60 380 174 884 
1969. 5 623 113 705 119 328" 64 972 184 300 
1970. 6 202 134 889 141 091 69 636 210 727 
1971 ... ...... 5 728 154 245 159 973 88 611 248 584 
1972 ... 6 310 172 670 178 980 104 061 283 041 
1973. ..... 7 581 206 038 213619 126 115 339 734 

Fontes: 

Anuario Estatistico, vol. 11, «Provfncias ultramarinas», Lisboa, INE (varies anos). 
Boletim Trimestral do BNU (varies numeros). 
PINHO, 8. Martins, «Estrutura Econ6mica de Cabo Verde» (1972). 
Relat6rio de Execu<;:ao do II Plano de Fomento. 

A partir de 1950 o crescimento da moeda disponfvel e mais rapido e a 
massa monetaria e tres vezes maior em 1960 e quase oito vezes em 1970. 
Este salta e bastante evidente no perfodo compreendido entre 1963 e 1973, 
em que a massa monetaria quase que quadriplicou. 

A evolu<;ao da massa monetaria, em particular a partir de 1963, suscita
-nos duas questoes importantes: quais as principais determinantes da 
acelera<;ao da expansao monetaria e em que medida ela significa alargamento 
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e ou aprofundamento do processo de monetarizac;:ao da economia 
cabo-verdiana. Comecemos por analisar a primeira questao. 

0 BNU, alem da func;:ao emissora, desempenhava a func;:ao de banco 
central, competindo-lhe «nessa qualidade, orientar e regular a distribuic;:iio do 
credito e os movimentos da moeda» (3) e, ainda, as func;:oes de credito 
normais da banca comercial. Esta concentrac;:ao, fazendo desaparecer as 
complexidades de um sistema que diferencia as func;:oes do banco central das 
da banca comercial, permitia ao BNU um certo· poder em termos de criac;:ao 
de moeda. No entanto, este poder estava limitado pela obrigatoriedade de nao 
exceder certo nfvel de circulac;:ao fiduciaria, o que impunha ao banco a 
necessidade de constituic;:ao de uma reserva monetaria propria e, por isso 
mesmo, um limite ao credito. 

A concessao de credito pelo BNU, dadas as caracterfsticas do sistema 
monetario, tinha um efeito directo sabre a criac;:ao de moeda, constituindo assim 
uma fonte importante de expansao monetaria. lsto nao significa, contudo, que 
a evoluc;:ao do credito e a da massa monetaria tenham sido paralelas, ja que 
os efeitos da actuac;:ao de outras fontes de criac;:ao/destruic;:ao de moeda foram 
tao ou mais importantes que a concessao de credito aos particulares. 

QUADRO N. 0 2 

Evoluc;ao da massa monetaria e do cn!dito 
(Contos) 

Massa monetaria Credito 

Taxa Taxa 
A no de de 

Valor crescimento Valor crescimento 
- -

Percentagem Percentagem 

1963. ..... . . . . .. . .. 87147 - 31 338 -
1964. . . . . . . ...... 96116 10 34 722 11 
1965 .. . . ... . .. 106 773 11 46 737 35 
1966. 131 026 23 65 517 40 
1967 .. . . . . . . . . . . . . . . . 150 601 15 50 102 -24 
1968 ... . . . . . . . . . ..... 174 884 16 51 259 2 
1969 .. ... . . . . . . .... 184 300 5 68 721 34 
1970. . . . .. . . . . . . . ..... 210 727 14 71 838 5 
1971 ... ... . . . . . ..... 248 584 18 84 369 17 
1972 .. ..... . . . . . . ..... 283 041 14 94 919 13 
1973. 339 734 20 119 126 26 

Fontes: As mesmas do quadro n. o 1. 

0 quadro anterior permite-nos comparar a evoluc;:ao da massa monetaria 
com a do credito a partir de 1963, perfodo de maior expansao monetaria como 
se viu pelo quadro n. o 1. As flutuac;:oes de crescimento do credito devem-se 
fundamentalmente aos resultados dos anos agrfcolas (muito irregulares) e a 

(3) Clausula 45.• do Contrato entre o Governo eo BNU, de 25 de Maio de 1953. V. Bole
tim Trimestral do BNU, n. 0 15, Setembro de 1953. 
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maior ou menor necessidade de recurso a importa<;:ao para compensar a 
escassez da produ<;:ao agricola. 

Esta situa<;:ao e perfeitamente normal nas condi<;:oes da economia cabo
·verdiana, em que o grosso de credito bancario se destinava ao comercio, uma 
pequena parte a industria e o credito agricola era praticamente nulo. Em 1963, 
por exemplo, o credito foi distribuido nas seguintes propor<;:oes: 0,5 % para a 
agricultura! 7,5% para a industria e 92% para o comercio. Todas as 
informa<;:oes de que dispomos indicam que a situa<;:ao nao se alterou de forma 
significativa nos anos seguintes. 

Outra fonte da expansao monetaria e o saldo das divisas que resultava 
das rela<;:oes com o exterior. 0 contrato entre o Governo e o BNU, de Maio 
de 1953, autorizava a colonia a confiar ao banco um «fundo cambial», 
constitufdo pelo «conjunto de valores entregues ao Banco para garantia ou 
efectiva<;:ao de pagamentos externos» (4). Os fundos cambiais funcionavam 
gratuitamente no BNU, que podia «emitir as notas necessarias para pagamento 
dos valores creditados no fundo cambial, independentemente do limite fixado 
ao abrigo da clausula 33. a» (5), sendo obrigado a retirar as notas 
correspondentes aos valores alienados. Deste modo, os saldos das rela<;:oes 
com o exterior constitufam, por via do fundo cambial, um importante meio de 
cria<;:ao e destrui<;:ao de moeda, como se pode observar pelo quadro seguinte: 

QUADRO N. 0 3 

Evolu!;iio do fundo cambial e da balan!;a comercial 

1963 1964 1965 

Entrada de divisas. ... . . . . . 120 675 215 588 162 037 
Safda de divisas .. . . . . . . . . ... 114 123 196 054 170 453 
Varia<;:ao. . . . . . . . ........... + 6 552 + 19 534 - 8 416 

Exporta<;:oes . . . . . . . . . . . ... 218 931 257 874 323 652 
lmporta<;:oes .. . . . . . . . ...... 365 057 431 056 523 974 
Saldo da BC. . . . . . . . . . . . . . . ... - 146 126 -173182 -200 322 

1968 1969 1970 1971 

Entrada de divisas ... 306 884 353 870 437 991 590 592 
Sa fda de divisas .. 272 997 381 146 401 031 506 273 
Varia<;:ao ..... ....... + 33 887 - 27 276 + 36 880 + 84 319 

Exporta<;:oes .... . . . 292 927 291 139 322 505 294 139 
lmporta<;:oes . . . . 534 081 665 334 744 192 821 961 
Saldo da BC .... . . -241 154 -374195 -421 687 -527 822 

Fonte: Anuario Estatistico, vol. 11, «Provfncias Ultramarinas». 
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(5) Clausula 38. •, § 5. 0

, Ibid, p. 11. 

1966 

142 016 
109 614 

+ 32 402 

303 029 
514 306 

-211 277 

1972 

1 003 077 
1 004 550 

- 1 473 

269 443 
878 349 

-608 906 

(Contos) 

1967 

152 942 
135 540 

+ 17 402 

367 081 
549 968 

-227 887 

1973 

767 221 
795 114 

- 27 923 

306 605 
1 091 855 

-785 250 



A variac;:ao negativa do fundo cambial nalguns anos nao significa defice 
de divisas, pois os saldos positives acumulados mais que compensavam os 
saldos negatives dos anos em que a safda de divisas superava a entrada. 0 
nfvel do saldo do fundo cambial devia-se fundamentalmente aos efeitos positives 
do saldo das transferencias privadas (remessas de emigrantes) e as operac;:oes 
do sector Estado (pianos de fomento, emprestimos e subsfdios). 

Os valores do saldo do fundo cambial ganham ainda mais expressao 
quando os comparamos com os resultados da balanc;:a comercial, cujo defice 
cr6nico e suficientemente ilustrativo de uma economia totalmente dependents 
do exterior. 

A intervenc;:ao do Estado, atraves da colonia, constitufa a terceira fonte 
importante de criac;:ao de moeda. A sua influencia pode ser observada atraves 
da evoluc;:ao e da importancia das despesas publicas extraordinarias, onde eram 
contabilizados todos os dispendios relacionados com os pianos de fomento e 
outras actividades econ6micas publicas. 

A no 

1961 . . . ' . . . . . . .. 

1962 .. . . . . . . ... 

1963 ......... 
1964 ... 
1965 .. ....... 
1966 .. ....... 
1967 .. ..... 

1968 .. ...... 
1969 . ..... . . . .... 
1970 .. ..... . . . 

1971 . . . . . . . . ... 

Notas: 

QUADRO N. 0 4 

Evoluc;iio das despesas publicas 
Flnanciamento das despesas extraordinarias 

Despesa ordinaria Despesa extraordinaria 

Despesa total 

Valor Percen-
Valor 

Percen-
gem gem 

128 641 57 052 44,4 71 589 55,6 
128 589 61 130 47,5 67 459 52,5 
105 190 66 443 63,2 38 747 36,8 
130 172 77 182 59,3 52 990 40,7 
133614 78 981 59,1 54 633 40,9 
174 267 93 142 53,4 81 125 46,6 
193 974 107 315 55,6 85 659 44,4 
232 863 121 352 52,1 115 511 47,9 
275 933 142 130 51,5 133 803 48,5 
292 848 170 105 58,1 122 743 41,9 
459 572 195 394 42,5 264 133 57,5 

1 - Produto de emprestimos e subsidios; 
2 - Saldo de contas de exercicios findos; 
3 - Subsidio nao reembolsavel. 

(Contos) 

Financiamento da despesa 
extraordinAria 

1 2 3 

90,2 9,8 -
91,3 8,7 -
91,9 8,1 -
95,0 5,0 -
87,6 12,4 -
92,0 8,0 -
87,6 12,4 -
79,9 20,1 -
92,1 7,9 -
83,5 8,4 8,1 
33,0 14,0 53,0 

Fontes: Ill Plano de Fomento para 1968-1973; Mota, J. Freitas (1972) e (1973). 

E: not6ria a importancia percentual das despesas extraordinarias, chegando 
mesmo, em certos anos, a superar as despesas ordinarias. 0 seu financiamento 
era quase totalmente assegurado por emprestimos concedidos pelo Governo 
ou obtidos junto da banca portuguesa, e a sua influencia sobre a criac;:ao de 
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moeda confundia-se, na pratica, com o caso anterior. Os emprestimos e 
subsfdios concedidos a colonia, canalizados atraves do BNU, acabavam par 
aumentar o fundo cambial, tendo, como contrapartida, cria<;;ao de moeda da 
colonia para pagamento da moeda portuguesa, independentemente do limite 
da circula<;;ao fiduciaria. 

Deste modo, as principais causas impulsionadoras da expansao monetaria, 
durante os anos 60, foram a procura de moeda da colonia como resultado das 
rela<;;oes com o exterior, quer par parte dos particulares (suportada pelas 
transferencias privadas), quer do Estado (financiamento da actividade 
economica publica) e, ainda, a procura de credito pelos particulares, em 
especial pelos comerciantes. 

3 - A segunda questao enunciada atras prende-se com o tipo de 
correspondencia, que podera existir entre a expansao monetaria e a 
monetariza<;;ao no quadro da economia cabo-verdiana do perfodo em analise. 

A monetariza<;;ao (6) e um conceito atraves do qual se procura exprimir, 
simultaneamente, a natureza das estruturas monetarias e o seu estadio de 
evolu<;;ao, de modo que a cada nfvel de desenvolvimento das estruturas 
monetarias corresponde um nfvel de monetariza<;;ao. 

No artigo de 1970, Michele Saint-Marc definiu tres nfveis de monetariza<;;ao: 
troca (com dais subnfveis, troca livre e troca padronizada), semimonetariza<;iio 
e monetariza<;iio (7). Esta defini<;;ao tem par base a considera<;;ao de uma 
grelha de analise, passfvel de enquadrar qualquer nfvel de desenvolvimento das 
sociedades humanas e de tornar utilizavel para o economista toda a gama de 
informa<;;oes recolhidas e utilizadas nas outras ciencias sociais. Segundo a 
autora, uma tal grelha existe e corresponde as fun<;;6es da moeda: medida do 
valor, meio de circula<;;ao, reserva de valor e credito, quatro fun<;;oes que se 
articulam entre si de forma logica e uniforme para cada nfvel de 
monetariza<;;ao (8). 

(6) 0 conceito de monetarizac;:ao, embora implfcito em muitos autores, aparece definido por 
Michele Saint-Marc em «Notes sur Ia monetarisation et Ia mesure de ses relations avec le de
veloppement>> (1970) e em Monnaie, Espace, Incertitude (1972). A definic;:ao que se encontra neste 
ultimo trabalho e a seguinte: «entendemos por monetarizac;:ao uma evoluc;:ao dos Indices que 
representam as func;:oes da moeda, evoluc;:ao tal que permite aos agentes a utilizac;:ao funcional 
optima dos seus recursos monetarios>> (p. 19, traduc;:ao nossa). 

(?) Os tres nfveis de monetarizac;:ao desenvolvidos por Saint-Marc, foram definidos em 1970 

e retomados no trabalho de 1972. Do ponte de vista da func;:ao medida do valor, os Ires nfveis 
diferenciam-se da seguinte forma: a troca e necessariamente amonetaria (nao ha padrao de va
lor no subnfvel troca livre e existem padroes·mercadorias na troca padronizada), a semi
-monetarizac;;ao caracteriza-se pelo predomfnio da moeda fiduciaria e a monetarizac;;ao pela es
crituralizac;:ao da moeda. Esta diferenciac;:ao reflecte-se em formas especfficas de articulac;:ao das 
outras func;:oes da moeda, para cada nfvel de monetarizac;:ao, o que corresponds a diferentes 
estadios de desenvolvimento das estruturas monetarias (v. Saint-Marc, 1970, pp. 470-473, e 1972, 

pp. 19-22). 
(8) Artigo citado, p. 468. 
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A sociedade cabo-verdiana caracteriza-se pela coexistencia de uma esfera 
mercantilizada e de outra nao mercantilizada. Nesta, a quase totalidade da 
prodw;:ao destina-se a autoconsumo e o modo de organiza9ao do trabalho 
assenta na dominancia da estrutura familiar e em formas recfprocas de 
presta9ao de trabalho entre famflias, sem recorrer a rela9ao monetaria. A fraca 
penetra9ao da moeda, seja pela venda ocasional de algum excedente, seja 
pela aquisi9ao de mercadorias de consume imediato, nao corresponde a 
existencia de facto de um espa9o monetario. Assim, se nao podemos falar de 
monetarizac;ao ja que a rela9ao de mercado que ela pressupoe nao existe, 
tambem nao estamos em presen9a do nfvel da troca padronizada, pais a moeda 
que chega a circular e ja uma moeda representativa (metalica e fiduciaria). 

A natureza da esfera mercantilizada da sociedade cabo-verdiana e as 
formas de articula9ao das fun96es da moeda permitem situa-la ao nfvel da 
semimonetarizac;ao (9), caracterizada par Saint-Marc, do seguinte modo: 

a) Existencia de uma moeda fiduciaria cuja expansao apenas e 
condicionada pelo crescimento da produ9ao, manuten9ao do seu 
valor e estabilidade do poder de compra; 

b) Fun9ao meio de circula9ao apenas condicionada pelo transporte 
da moeda, pela circula9ao da informa9ao entre compradores e 
vendedores e pelo transporte de mercadorias; 

c) Fun9ao reserva de valor sem os limites impastos pelo 
armazenamento da moeda e simplificada pela natureza do deposito 
fiduciario; 

d) Fun9ao credito caracterizada pela possibilidade de expansao que 
lhe e dada pelo tipo de deposito e pela impessoalidade da rela9ao 
prestamista/mutuario. 

Oeste modo, e para a sociedade cabo-verdiana, parece-nos mais adequado 
falar de uma esfera mercantilizada ao nfvel da semimonetarizac;ao e de uma 
outra, nao mercantilizada, mas dependente da primeira do ponto de vista da 
moeda. As possibilidades de evolu9ao das estruturas monetarias sao, por isso, 
de dois tipos: pelo alargamento do espa9o monetario com a semimonetarizac;ao 
efectiva das areas nao mercantilizadas e pelo aprofundamento do nfvel de 
monetariza9ao nas areas ja mercantilizadas (ilhas de Sao Vicente e do Sal e 
a cidade da Praia, fundamentalmente). 

Voltemos a questao da expansao monetaria. Esta, considerada em si, 
significa apenas crescimento das disponibilidades em moeda, mas, considerado 
do ponte de vista da evolu9ao das estruturas monetarias, tanto pode 
corresponder a um simples alargamento da esfera monetarizada da sociedade 

(9) Uma analise mais aprofundada da natureza da monetarizaQaO da economia cabo
·verdiana esta a ser desenvolvida pelo autor num trabalho de maior dimensao. 0 objectivo e 
a natureza deste artigo levaram-nos a uma abordagem sucinta e privilegiando a funQao meio 
de circulaQao, o que nos parece aceitavel, dadas as caracteristicas da sociedade cabo-verdiana. 
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como a um aprofundamento do nivel de monetarizac;:ao, o que, alias, 
corresponde as hip6teses de evoluc;:ao da sociedade cabo-verdiana colocadas 
acima. 0 instrumento privilegiado para esta anafise e a func;:ao meio de 
circulac;:ao, par duas razoes fundamentais: 

a) Porque o alargamento do espac;:o monetario e a generalizac;:ao do 
usa da moeda, enquanto meio de circulac;:ao, provocam um 
crescimento das transac;:oes e, par via deste, um aumento da 
procura de moeda; 

b) Porque a moeda ao passar de fiduciaria a escritural liberta-se das 
restric;:oes impostas pelo seu transporte (ap6s ter-se libertado da 
materialidade e da representatividade), o que se reflecte num maier 
impacte sabre as transacc;:oes e, deste modo, sabre a expansao 
monetaria. 

A moeda fiduciaria e escritural coexistem tanto no nivel da 
semimonetarizac;ao como no da monetarizac;ao, mas a sua imprtancia relativa 
e diferente. Enquanto no primeiro nivel a circulac;:ao fiduciaria e dominante, no 
segundo a moeda escritural generaliza-se ganhando a maioria dos agentes 
econ6micos. Assim, podemos tamar como indices de monetarizac;:ao, do ponto 
de vista da func;:ao meio de circulac;:ao, as proporc;:oes da circulac;:ao fiduciaria 
e da escritural, ou seja: 

Maeda fiduciaria (MF) Maeda escritural (ME) 
-------x100 e x100 
Massa manetaria (MM) Massa manetaria (MM) 

0 quadro seguinte apresenta a evoluc;:ao destes dais indices a partir 
de 1950. 

QUADRO N. 0 5 

indices de evolu~io da circula~io fiduciaria e escritural 

MF ME MF ME 
Ana - Ana - -

MM MM MM MM 

1950 . . . . . . . 72,64 23,63 1962 . . . . . . ...... 71,14 24,28 

1951 . . . . . . 72,86 23,81 1963 . . ..... 66,27 29,15 

1952 . . . . . . . . . . . . 75,04 21,36 1964 . . . . . . . . . ... 65,50 29,96 

1953 . . . . . . . . . . . . . . 70,89 25,22 1965 . . . . . . . . . . . .. 67,87 27,90 
1954 . . . . . . . . . . . . . . . 73,49 22,89 1966 ..... 64,09 32,30 

1955 . . . . . . . . . . . 64,71 26,46 1967 . . . . . ... 62,66 34,13 

1956 . . . . . . . . . . . 66,25 25,23 1968 ... . . . . . 62,41 34,53 
1957 . . . 69,17 23,16 1969 ....... 61,70 35,25 
1958 . . . . 73,65 26,35 1970 ... 64,01 33,05 
1959 . . . . . . . . 74,68 25,32 1971 ... . .... 62,05 35,65 

1960 . . . . . . . ... 70,37 24,46 1972 .... 61,00 36,76 
1961 . . . . . . . . . . . . . . 70,42 25,01 1973 . . ...... 60,65 37,12 

Calculas com base no quadro n.' 1. 
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Como tfnhamos verificado, o perfodo de mais rapido crescimento da massa 
monetaria foi o compreendido entre 1963 e 1973. De facto, podemos observar 
que e precisamente nesse perfodo que se altera a proporc;ao media anual das 
circula<;:oes fiduciaria e escritural. Enquanto que antes de 1963 a circula<;:ao 
fiduciaria rondava os 70% e a escritural os 30%, a partir dessa altura verifica
·se uma ligeira altera<;:ao, passando a circula<;:ao fiduciaria a aproximar-se da 
ordem dos 60% e a escritural dos 40%. 

Podemos assim afirmar que a expansao monetaria dos anos 60 
correspondeu a um ligeiro aprofundamento da monetariza<;:ao, mantendo, no 
entanto, uma forte supremacia da circulac;ao fiduciaria. Por isso, muito mais 
do que aprofundamento do nfvel de monetariza<;:ao, parece-nos ser o 
alargamento da esfera monetaria a custa do recuo da esfera de autoconsumo 
o conteudo principal da expansao monetaria. 

Sao duas, em nosso entender, as causas fundamentais desse alarga
mento: a emigrac;ao e a actividade econ6mica do Estado. A sua conjuga<;:ao 
teve efeitos importantes sobre a economia cabo-verdiana, em particular: 

a) Alargando a popula<;:ao empregue pelo Estado; 
b) Elevando a capacidade aquisitiva da popula<;:ao; 
c) Criando uma relativa disponibilidade de divisas. 

Os dois primeiros efeitos permitiram o alargamento do espa<;:o moneta
rizado, com a particularidade desse alargamento ter sido suportado na sua 
quase totalidade por uma entrada de divisas. Esta permitiu o crescimento 
da procura de moeda da colonia e uma capacidade aquisitiva excedente em 
rela<;:ao a capacidade produtiva (praticamente estagnada devido a seca), o 
que tornou possfvel a expansao do comercio em geral e o alargamento do 
comercio interne. A expansao do comercio, por seu lado, reflectiu-se numa 
evolu<;:ao das estruturas monetarias e, por via disso, num ligeiro aprofunda
mento da monetariza<;:ao das areas anteriormente mercantilizadas. 

Em resumo, o significado principal da expansao monetaria dos anos 60, 
em Cabo Verde, foi a conjugac;ao de urn efeito mercanti/izac;ao (alargamento 
da esfera mercantil atraves da extensao do espa<;:o monetario) e de um efeito 
monetarizac;ao (altera<;:ao das proporc;oes da circula<;:ao fiduciaria e da cir
cula<;:ao escritural), sob o impulse da emigra<;:ao e de uma maior intervenc;ao 
do Estado na cria<;:ao de emprego. 
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ESTEVAO, Joao.- Algumas notas sobre a expansao monetaria e a mo· 
netariza~iio da economia cabo-verdiana (1950·1973). 

A decadencia do comercio atlantica, base da prosperidade da colonia de Cabo Verde no 
seculo xv1, criou uma situavao de permanente crise de moeda, que se prolongou ate ao co
mevo do seculo xx. 86 a criavao das bases de um sistema monetario permitiu, a partir da de
cada de 40, suprir a carencia de moeda e mesmo uma relativa expansao durante os anos 60170. 
0 conhecimento dos determinantes mais importantes dessa expansao ajuda-nos a compreender 
o seu significado, do ponto de vista da analise da monetarizavao da sociedade cabo-verdiana. 
Assim, recorrendo a funvao meio de circulavao, pudemos observar que a expansao monetaria 
dos anos 60 esteve associada, simultaneamente, a um alargamento do espa90 monetario (su
portado pela emigravao e pela intervenvao do Estado) e a um ligeiro aprofundamento do nfvel 
da monetarizavao nas areas anteriormente mercantilizadas. 

ESTEVAO, Joao- Notes concerning monetary expansion and 
monetarisation of the Cape Verde economy (1950·1973). 

The decline in Atlantic trade, which was the basis of prosperity for the Cape Verde colony 
in the XVIth century, gave rise to a permanent currency crisis situation which extended to the 
early XXth century. Only with the setting up of the bases of a monetary system was it possible, 
as from the forties, to make up for the shortage of currency and even ensure relative expansion 
during the sixties and seventies. A knowledge of the most important factors which determined this 
expansion will help us to understand its significance, as far as an analysis of monetarisatiori of Cape 
Verde's society is concerned. Thus, by resorting to the means of circulation function, we may see 
that monetary expansion in the sixties was, as the same time, associated with a broadening of 
economic space (sustained by emigration and State intervention) and a slight improvement in the 
level of monetarisation in the areas where mercantile pursuits once existed. 
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