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III ENCONTRO DE CONTABILIDADE DE BANCOS CENTRAIS 
DE PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

PRAIA, 24 e 25 DE JUNHO DE 2013 
 
Exmo. Sr. Vice-Governador do Banco Nacional de Angola,  

 

Exmos. Senhores e Senhoras Directores e responsáveis de Contabilidade e Controlo 

Financeiro dos Bancos Centrais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Portugal, S. Tomé e Príncipe e Timor Leste, 

 

Exma. Sra. Directora da Auditoria e da Supervisão do Banco de Cabo Verde, 

 

Caros participantes, 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Queria, em nome do Governador do Banco de Cabo Verde e em meu nome próprio, dar-

vos as boas vindas a Cabo Verde e desejar a todos uma boa estada entre nós. Por razão 

de agenda – uma missão ao exterior – o Sr. Governador não pôde estar presente nesta 

sessão de abertura. 

É com imensa satisfação que o Banco de Cabo Verde acolhe este ano o III Encontro de 

Contabilidade dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa, após as duas 

primeiras edições que tiveram como anfitriões o Banco Nacional de Angola e o Banco 

Central do Brasil, respectivamente, em 2011 e 2012. 

No passado mês de Maio o BCV organizou, na Ilha do Sal, o Fórum das Tecnologias e 

Sistemas de Informação dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa que, 

diga-se de passagem, foi muito produtivo, e é com muita honra e prazer que estamos 
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hoje a receber os nossos parceiros dos BC da CPLP para esta nova acção no âmbito da 

cooperação multilateral entre os nossos Bancos. 

Tendo como objectivo principal a discussão e partilha de informação entre as nossas 

instituições, este III Encontro será uma excelente oportunidade para abordagem não só 

de temas específicos da área da Contabilidade e Controlo Financeiro, mas também de 

outros de interesse para a actividade dos Bancos Centrais, dos quais destacamos: 

i) A classificação dos instrumentos financeiros que compõem as reservas 

dos Bancos Centrais; 

ii) Os riscos de balanço de um banco central; 

iii) A harmonização internacional;  

iv) Os fundos de pensões, e   

v) “Senhoriagem”. 

É nosso firme desejo que durante os dois dias de trabalhos se possa estimular a 

discussão e a reflexão sobre esses temas muito actuais, proporcionando aos 

responsáveis da Contabilidade, bem como aos de outras áreas dos Bancos Centrais, 

nomeadamente aos da Supervisão, da Auditoria e dos Mercados, uma gama de 

oportunidades para a reciclagem e o aprimoramento, em especial, para a partilha de 

conhecimentos e experiências entre as nossas instituições. 

Trata-se, efectivamente, de temas de elevada importância para os nossos Bancos e que 

vão de encontro à necessidade de uma cada vez maior transparência e accountability na 

actividade dos Bancos Centrais. 

 

Aliás, como dizia Kenneth Sullivam (expert sénior do Sector Monetário e Cambial do 

FMI) “as demonstrações financeiras transparentes de um Banco Central tornam mais 

fácil para os supervisores bancários exigir um nível similar de reporte (disclosure) para 

os bancos comerciais que eles supervisionam”. 

 

Portanto, estamos a viver hoje uma nova realidade, com mudanças significativas na 

forma de registo e produção de reportes, a partir do acolhimento nos nossos 

ordenamentos contabilísticos, das IFRS (International Financial Reporting Standards). 
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Aliás, convergir em Contabilidade, significa aderir aos padrões internacionalmente 

aceites, como é o caso das IFRS.  

 

Estas mudanças levam a Contabilidade a um novo patamar, onde serão necessários 

profissionais bem formados, com boa capacidade analítica e visão sistémica, permitindo 

um melhor entendimento das operações do Banco Central por parte de entidades a quem 

se reporta e resultando também em maior credibilidade externa da instituição.  

 

Antes de terminar, queria desejar que no final dos trabalhos seja possível assegurar a 

manutenção de uma sólida estrutura conceptual para a Contabilidade, uma maior 

convergência para a comparabilidade das demonstrações financeiras entre os nossos 

Bancos Centrais e, acima de tudo, uma melhor preparação para que os nossos reportes 

contabilísticos sejam transparentes e credíveis. 

 

Para finalizar, desejo a todos um bom trabalho e peço que se sintam em casa. Declaro 

aberto o III Encontro de Contabilidade dos Bancos Centrais dos Países de Língua 

Portuguesa. 

 

Praia, 24 de Junho de 2013 
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