
Metodologia de compilação das contas nacionais 

 

A referência metodológica das Contas Nacionais de Cabo Verde é o Sistema de Contas 

Nacionais (SCN) das Nações Unidas de 1968. O Produto Interno Bruto (PIB) é 

calculado com uma periodicidade anual, como sendo a soma do valor acrescentado da 

actividade económica (óptica da produção) agrupada em 48 ramos e ainda por 

componentes das despesas finais realizadas no país (óptica da despesa). 

   

As contas de produção são calculadas por ramo de actividade a preços correntes e 

constantes, tendo como ano de base 1980. O valor acrescentado bruto a preços 

constantes resulta de uma dupla deflação, da produção e do consumo intermédio. 

  

As últimas contas nacionais definitivas são de 2004. Fazem parte de uma série de 25 

anos, 1980- 2004. 

 Os quadros concebidos para constar da publicação das contas são os seguintes: 

 Composição do PIB nas 3 ópticas (quadro de reconciliação da óptica da 

produção com as ópticas da Despesa e do Rendimento) 

 Quadro síntese do equilíbrio Recursos - Empregos  à preços correntes e 

constantes 

 Produção Bruta (48 e 22 ramos de actividade) a preços correntes e constantes 

 Produto Interno Bruto a preços de mercado e a custo de factores a preços 

correntes e constantes desagregado para  48  e 22 ramos de actividade. 

 Exportações de Bens ( FOB) e serviços a preços correntes e constantes  

 Importações de Bens (CIF) e serviços à preços correntes e constantes  

 Consumo das Famílias (por categorias de bens e serviços) a preços correntes e 

constantes  

Investimentos (FBCF),  por tipo (construção, outros trabalhos, equipamentos, materiais 

de transporte e diversos) a preços correntes e constantes. 

 

A nomenclatura de ramos de actividade utilizada no cálculo das contas nacionais é a 

CAE-Revisão-1 de 1973, que tem correspondência com a CITA revisão 2, das Nações 

Unidas. No sistema actual das contas nacionais é utilizada uma mesma nomenclatura 

para ramos e produtos.  



Antes da implementação da nomenclatura aduaneira do Sistema Harmonizado em 1996, 

o Comércio Externo utilizava a pauta aduaneira da CEDEAO (Comunidade Económica 

dos Estados da África Ocidental). Com base nessa pauta foi concebida a CGCE-CV - 

Classificação por Grandes Categorias Económicas de Cabo Verde, que fornecia as 

informações de base para as  contas nacionais. Com a implementação do Sistema 

Harmonizado (SH), utilizando o Eurotrace, dada a dificuldade em se conseguir outputs, 

passíveis de serem automaticamente utilizados nas contas nacionais, nos moldes actuais 

do sistema cálculo, criaram-se quadros de correspondência do SH para a CGCE-CV. 

As Contas Nacionais cobrem todas as unidades económicas residentes no país. 

Todas as operações de bens e serviços estão cobertas, excepto as ilegais.  

As contas são produzidas tomando em conta todos os agentes económicos residentes 

no território nacional incluindo as empresas com actividade em Zona Franca. 

As contas nacionais são produzidas e difundidas anualmente.  

Até agora as contas nacionais definitivas têm sido difundidas, em prazos superiores a 

24 meses, em relação ao ano de referência, por razões que se prendem com a falta de 

dados de base. 

 Segundo o sistema de contabilidade privada em vigor no país, a produção das 

empresas é valorizada a preços de saída de fábrica, enquanto que a valorização 

dos consumos intermédios é feita a preço de aquisição. 

 As importações são valorizadas a preços CIF ( Cost, Insurance  and Freight 

included ) e as exportação a preços FOB ( Free On Bord). 

 O período de referência para as contas nacionais é o ano civil.  

 Não é feito nenhum ajustamento aos dados das diversas fontes, relativamente 

ao momento de registo. 

1. Elaboração do PIB na óptica da produção 

 



1.1. Inventariação das Fontes de informação 

Para a elaboração das contas dos ramos de actividade, muitas são as fontes de 

informação utilizadas; uma delas é o Inquérito Anual as Empresas (IAE) da Divisão 

de Estatísticas do INE.   

Em 2004 foi realizado o II recenseamento empresarial referente ao exercício 

económico de 2002. Essa operação foi feita com base na nova CAE de Cabo Verde. 

Esta operação permitiu identificar todas as unidades económicas visíveis que 

operavam no território nacional (sendo que, por razões práticas, os serviços de 

transporte terrestre informal, as explorações agrícolas e da pesca são foram incluídas). 

Foi uma oportunidade para se recolher de forma exaustiva, isto é junto de todas as 

empresas com contabilidade organizada, os relatórios e contas do exercício de 

referência. Os elementos essenciais para a estimativa da conta de exploração das 

unidades das unidades económicas sem contabilidade organizada foram conseguidos 

junto de uma amostra dessas mesmas unidades e extrapolados em seguida para o 

universo. 

 Agricultura: Neste ramo de actividade, as unidades de exploração são 100% 

familiares. Os dados relativos a produção em volume provêem da publicação 

“Estatísticas Agrícolas” do Ministério da Agricultura. De realçar que as culturas 

que beneficiam de um seguimento regular são unicamente as de sequeiro (milho e 

feijão), para as quais existe um inquérito anual para a recolha das informações 

referentes às campanhas agrícolas. As culturas de regadio, não gozam do mesmo 

tratamento, pelo que só existem estimativas rápidas sobre os produtos hortícolas.     

Em 2004 fez um Recenseamento Geral da Agricultura - RGA, visando a inventariação 

estrutura das explorações agrícolas e ainda a actualização do efectivo pecuário. Esta 

operação deveria facultar uma base de sondagem para os inquéritos à produção 

agrícola (de sequeiro e de regadio), abarcando também os custos de produção, a mão-

de-obra e os investimentos mas tal não tem acontecido. 

Pecuária: A fonte de informação é o ministério da agricultura, que no boletim de 

estatísticas agrícolas publica os dados sobre o efectivo pecuário. No entanto, é de 

realçar que neste ramo a carência de dados estatísticos de base é notória; O efectivo 



pecuário facultado pelo RGA de 2004, e a base de contagem das unidades de produção 

animal, deveria permitir a realização do estudo dos parâmetros zootécnicos para se 

determinar os coeficientes técnicos, através dos quais poderia o calculo do efectivo por 

espécie ano após ano. 

  

Pesca: Os dados sobre as capturas, tanto da pesca industrial como da pesca artesanal, 

são provenientes do boletim de estatísticas das Pescas do Instituto Nacional de 

Desenvolvimento das Pescas (INDP). 

As unidades de exploração (as embarcações de pesca) são na sua grande maioria, 

familiares – sobretudo, as da pesca artesanal.  

Dada a insularidade do país que propicia a existência de uma multiplicidade de pontos 

de desembarque (93 em 1995) das embarcações da pesca artesanal, o INDP, 

desenvolveu uma metodologia própria para estimar as capturas deste tipo de 

actividade. Assim, constituiu uma amostra de 15 pontos de desembarque nos quais as 

embarcações seleccionadas são inquiridas durante 6 dias úteis de cada mês, escolhidos 

aleatoriamente.   

Para a pesca industrial, tendo em conta o pequeno número de embarcações que se 

dedicam a esta actividade, as unidades são inquiridas a 100%, incluindo as empresas 

de conserva que se dedicam também a actividade pesqueira.  

Administração Pública: inclui a administração central (o Estado e os Serviços e 

Fundos Autónomos) a administração local (os municípios) e o sistema de segurança 

social.  

Utiliza-se como fonte de informação, a Conta Geral do Estado e o programa de 

investimentos públicos (PIP), as contas de gerência dos Serviços e Fundos Autónomos 

e das Câmaras Municipais e ainda o relatório e contas do Instituto Nacional de 

Previdência Social. 

 As contas do ramo de actividade, serviços governamentais (administração publica) são 

elaboradas com base em quadros de passagem entre a nomenclatura das receitas e 

despesas e a nomenclatura das contas nacionais.  



O programa de investimentos públicos (PIP) pela sua importância na economia, 

como um todo, é considerado uma fonte primária de informação estatística para a 

elaboração das contas nacionais. O PIP também fornece informação para o cálculo dos 

salários e dos consumos intermédios do ramo serviços governamentais (administração 

publica). É essencial para o cálculo da Formação Bruta de Capital Fixo da 

Administração Publica sobretudo na parte da os activos da construção civil e obras 

publicas e ainda dá indicações para a correcção de possíveis erros de cobertura do 

comércio externo, relativamente a importações de equipamentos e de materiais de 

transporte.  

Tendo em conta que a produção do ramo construção civil é estimada a partir do 

consumo de certas matérias-primas essenciais, o PIP é também aqui essencial. 

A Direcção Geral do Planeamento é o organismo público que coordena e compila as 

informações referentes a execução física dos projectos de investimento geridos pelos 

Gabinetes de Estudos e Planeamento dos ministérios e elabora um relatório anual sobre 

a execução do PIP.  

O Comércio Externo constitui uma das principais fontes de informação das contas 

nacionais. A informação das alfândegas é trabalhada na divisão do Comércio Externo 

do INE que fornece às Contas Nacionais as importações realizadas pelos agentes 

económicos, por produto e por grandes categorias económicas bens de consumo, bens 

intermédios (excluindo os combustíveis), bens de capital e os combustíveis e ainda por 

importador.  

Uma outra fonte de informação para as contas nacionais é as estatísticas correntes 

produzidas pelo Banco central; no entanto o modelo actual das contas apenas se 

interessa pelo Banco central, enquanto unidade económica, que faz parte do ramo dos 

serviços bancários. 

Descrição resumida de certas práticas de compilação  

A compilação das contas nacionais baseia-se nas estimações das contas de produção e 

na utilização das estatísticas do comércio externo, principalmente as importações. A 

distribuição da produção e a estimativa do valor das importações por destino 



económico (emprego/utilização) são a metodologia utilizada para a obtenção dos 

componentes da despesa final especialmente do consumo das famílias. 

O processo de dupla deflação do VAB resume-se no seguinte: 

- Para o valor bruto da produção o deflator utilizado é um índice de tipo Paasche, 

calculado com informação detalhada de preços e quantidades dos bens produzidos 

pelas empresas, e obtida por intermédio de um questionário. 

-  No caso do consumo intermédio, o deflator é um índice do mesmo tipo para os 

principais insumos (utiliza-se o preço no produtor ou de importação, consoante a 

origem dos bens) e um índice geral para os outros produtos não especificados.   

Agricultura: A produção do ramo agricultura (quantidade produzida*preço) – esta 

valorização é feita com recurso aos preços recolhidos no consumidor final. Para se 

chegar ao preço no produtor, existem fazem-se hipóteses sobre as margens de 

comercialização. As utilizações da produção são estimadas com hipóteses, 

principalmente sobre a parte auto-consumida da produção. Os consumos intermédios 

são calculados, seja com hipóteses endógenas (p.ex. sementes locais), seja a partir de 

dados do Comércio Externo (importações de sementes, fertilizantes químicos, 

pesticidas, etc.). 

Pecuária: A produção animal para carne e para a formação de capital é estimada por 

tipo de animal, em função do efectivo pecuário divulgado no boletim de estatísticas 

agrícolas, e a valorização da produção é feita estimando os preços no produtor com 

base nos preços do consumidor final, considerando hipóteses sobre as margens de 

comercialização. 

Pescas: No domínio das Contas Nacionais, a valorização da produção é feita 

estimando os preços no produtor com base nos preços do consumidor final, 

considerando hipóteses sobre as margens. Os consumos intermédios da pesca, com 

excepção dos combustíveis, provêem do comércio externo, com uma hipótese de 

distribuição de 40% para a pesca artesanal e 60% para a pesca industrial. 

Para as industrias e serviços, a preocupação em termos de compilação é chegar a 

produção a preços no produtor, para isso são muito importantes as respostas dos 

questionários específicos (que são parte integrante do IAE ) pois recolhem mais 



detalhes sobre os volumes e valores da produção e das matérias-primas e outros 

produtos utilizadas nos processos de produção. 

Da diferença entre o valor das vendas (no âmbito do circuito de distribuição) e o valor 

da produção a preços do produtor resulta a margem que vai para o cálculo da produção 

do ramo comércio.   

O Programa de investimentos públicos  (PIP) 

Cabe à Divisão das Contas Nacionais fazer o processamento informático do relatório 

de execução do PIP elaborado pela  Direcção Geral do Planeamento,  tendo em atenção 

a natureza das despesas (de investimento e de funcionamento) e a entidade que executa 

o projecto. As despesas de investimento incluem salários, materiais de construção, 

assistência técnica, outros bens e serviços, excedente bruto de exploração e 

equipamentos. As despesas de funcionamento repartem-se em salários, assistência 

técnica e bens e serviços diversos. As entidades que executam os projectos podem ser 

o Estado ou as colectividades locais, outros organismos estatais ou para- estatais, as 

empresas - privadas ou mistas.  

Assim as despesas de funcionamento dos projectos pertencentes à administração 

pública em geral serão tidas em consideração no cálculo da conta de produção do ramo 

respectivo.  

A informação disponibilizada pelo PIP relativa à desagregação das despesas de 

investimento, permite isolar os insumos neles utilizados e canalizar o remanescente 

para a estimativa dos projectos de investimento do sector privado. 

Comércio externo: No domínio das Contas nacionais, algumas correcções são 

introduzidas, nomeadamente, relativamente à importação dos combustíveis (em que é 

privilegiada a informação proveniente das empresas petrolíferas que operam no país), e  

a alguns produtos alimentares  (dos quais uma parte é ajuda alimentar).  Também são 

feitas algumas reclassificações na utilização de produtos importados que vêm 

classificados ou só como bens de consumo ou só como bens intermédios. Através dos 

dados do comércio externo são calculadas as margens do comércio, que são as que 

prevalecem para o cálculo da produção desse ramo (Comércio). Através do comércio 



externo a actividade do comércio informal de bens importados é indirectamente 

estimada para uso nas contas nacionais.  

Do confronto entre as informações referentes às importações de materiais de 

construção com as existências (existências iniciais e finais) das empresas que 

comercializam tais produtos, fica-se a conhecer o total de insumos importados, 

utilizados pelo ramo construção.    

Construção 

Para o cálculo da produção do ramo construção, em primeiro lugar faz-se a valorização 

a preços correntes e constantes de materiais e de outros inputs da construção, locais e 

importados, disponíveis. A repartição  desses inputs, é feita conforme a prática de 

compilação do Programa de investimentos anteriormente referido. Estima-se que as 

construções particulares utilizam o input remanescente. 

A conta de produção dos sectores ligados à construção é estimada a partir dos 

materiais disponíveis e de coeficientes técnicos (para o caso da carpintaria), de dados 

das empresas (para o ramo Fabricação de materiais) ou das necessidades do sector da 

construção (no caso do ramo Extracção de materiais). 

Conciliação 

A compilação das Contas Nacionais de Cabo Verde é feita nas ópticas da produção e 

da despesa, mas não de forma independente; ou seja não há um verdadeiro processo de 

integração e síntese. A abordagem assumida pelas CN é fortemente orientada para a 

determinação da produção por ramos de actividade, não sendo efectuada nenhuma 

cobertura aos processos de distribuição e redistribuição do rendimento. 

2. Óptica da despesa 

As importações de bens - derivam do Comércio Externo (processado) e do balanço de 

combustíveis. As importações de serviços provêm das contas dos ramos utilizadores. 

As exportações derivam das contas dos ramos (no quadro - utilização da produção) 

 



O consumo das famílias é a soma das importações de bens de consumo, de uma parte 

dos combustíveis, de alguns serviços importados (passagens aéreas), e dos bens de 

consumo locais (segundo a repartição da produção de cada ramo). 

 

O consumo final público deriva da conta dos "serviços governamentais" 

(Administração Pública). 

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) deriva da repartição da produção 

nacional e do processamento do Programa de Investimentos (parte equipamentos), 

mais os investimentos em material de transporte fora do Programa de Investimentos.  

As variações de existências derivam, como acontece com o consumo das famílias, da 

repartição da produção nacional e do processamento do Comércio Externo. 

     

  

 


