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Discurso do Governador do Banco de Cabo Verde, Carlos Burgo, no acto de 

inauguração da nova agência do Banco Africano de Investimento no 

Plateau, Cidade da Praia, 5 de Fevereiro de 2010.  
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Exmo. Sr. Presidente da Comissão Executiva do Banco Africano de 

Investimentos (BAI) de Cabo Verde, Dr. David Jasse,  

 

Exmos. Senhores Representantes do Sistema Financeiro,  
 

Senhoras e senhores jornalistas,  

 

Distintos Convidados,  

 

Minhas Senhoras e meus senhores, 

 

 

É com prazer que, em nome do Banco de Cabo Verde, presido a 

inauguração desta agência do Banco Africano de Investimentos. Para o 

BCV, a abertura de mais uma agência representa mais um passo rumo à 

construção de um sistema financeiro que o país deseja, merece e está a 

construir. Um sistema financeiro sólido, credível, rentável, mas também 

mais acessível. Um sistema respeitador dos direitos e interesses daquele a 

quem se destina: o consumidor de serviços financeiros.  
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O sector bancário cabo-verdiano tem registado, sobretudo na última 

década, profundas transformações nos mais variados domínios, 

nomeadamente no que se refere ao enquadramento legal, à estrutura 

concorrencial e ao comportamento dos consumidores. O sector enfrenta 

hoje em dia um meio competitivo em permanente mutação, perceptível 

através da introdução de novos produtos financeiros e de canais de 

distribuição, fruto de alterações estruturais, envolvendo a situação 

económica do país, as novas tecnologias de informação e comunicação, as 

inovações de produtos e serviços bancários, e ainda a própria formação dos 

clientes.   

 

Os bancos corporizam-se no mercado particularmente através das agências 

bancárias que constituem a face mais visível dessas instituições para a 

maioria dos clientes. Efectivamente, tem-se assistido a uma grande 

expansão dos bancos no que se refere à abertura de novas agências 

bancárias. No final de 2009, o sector bancário cabo-verdiano contava com 

cinco instituições de crédito que no conjunto dispunham de 85 

agências/balcões, das quais 30 localizadas na cidade da Praia.  

 

Com efeito, nos últimos cinco anos a rede de balcões cresceu em média 

quase 13%, a que se junta hoje mais esta agência do BAI que irá 

certamente contribuir para uma melhor cobertura nacional dos serviços 

prestados e, consequentemente, melhor acesso à banca para a população 

praiense. 
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A aposta dos bancos na expansão da sua rede de agências/balcões reflecte-

se de forma directa no número de contas de depósito à ordem em moeda 

nacional abertas, sendo que o nível de bancarização já se situa acima dos 

85%, em pé de igualdade com muitos países desenvolvidos. 

 

 

O desenvolvimento do sector bancário, a par dos canais tradicionais de 

acesso à banca, assenta também na estratégia de distribuição multi-canal, 

baseada nas novas tecnologias de informação e comunicação, que 

possibilita novas formas de acesso à banca, designadamente através da rede 

de caixas automáticas e terminais de pagamentos automáticos, os ATM e 

POS, da banca electrónica, do telemóvel, entre outros. 

 

 

A rede de pagamento automático no país - rede vinti4 - veio revolucionar 

os hábitos do cabo-verdiano ao disponibilizar os serviços de caixas 

automáticas (ATM) e de terminais de pagamento automático (POS), 

funcionando como uma extensão da sua agência/balcão. A oferta de ATM e 

de POS tem aumentado expressivamente ao longo dos anos existindo em 

funcionamento no final de 2009 um total 122 ATM e de 1.396 POS. 

Durante o ano de 2009 foram efectuadas pouco mais de 7 milhões de 

operações na rede, representando um volume de cerca de 27 mil milhões de 

contos, das quais 80% nos ATM, 17% nos POS e restantes 3% através dos 

outros canais de acesso à rede, em concreto a internet e o Televinti4.  
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No que respeita aos canais de acesso remoto, verificou-se nos últimos 

tempos uma revolução estrutural nos serviços bancários com a introdução, 

pelas instituições de crédito, do serviço de homebanking ou banca através 

da internet, que veio permitir a realização de operações bancárias à 

distância, através de um computador. De entre as operações on-line 

disponibilizadas por este serviço destacam-se as transferências 

interbancárias e intrabancárias, consultas de saldos e movimentos, 

simulações de financiamento, requisição de cheques, entre outras.   

 

A banca apresenta, assim, uma rede de distribuição alargada, devendo-se 

realçar a crescente importância que as novas tecnologias têm vindo a 

assumir nos últimos anos e também a exigência cada vez maior por parte 

dos consumidores de poder interagir com o seu banco a qualquer hora e em 

qualquer lugar.  

 

O cliente bancário de hoje é mais informado e principalmente mais 

exigente, ciente dos seus direitos e das suas necessidades financeiras, pelo 

que é necessário demonstrar qualidade no serviço prestado pela banca, o 

que resulta de uma sólida formação profissional e inoculação de valores 

fundamentais como a proactividade dos colaboradores, a celeridade e a 

capacidade de proporcionar boas experiências aos clientes. 
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A excelência no serviço prestado aos clientes é claramente uma vantagem 

competitiva e certamente um factor crítico de sucesso, sendo 

imprescindível uma aposta forte, de forma periódica, na formação técnica e 

comportamental dos colaboradores, sejam eles do front-office ou do back-

office.  

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

O acesso aos serviços bancários é mais do que um simples negócio. É 

também uma forma de garantir a cidadania, de estimular o 

desenvolvimento económico e social e de promoção da inclusão financeira. 

Daí que, no que se refere à qualidade, importa também que o serviço 

prestado tenha em conta os direitos dos consumidores, uma dimensão 

importante de qualquer sistema financeiro moderno. 

 

 

De modo a garantir o respeito pelos direitos do consumidor, o Banco 

Central, enquanto supervisor da banca e do sistema financeiro em geral, 

está a trabalhar activamente com vista ao desenvolvimento da supervisão 

comportamental. Nesta óptica, o projecto de revisão da lei bancária 

actualmente em preparação já contempla esta nova vertente da supervisão. 

Outra iniciativa pertinente é a re-estruturação e o reforço do Gabinete de 

Apoio ao Consumidor, serviço do BCV responsável pela defesa e protecção 

dos direitos dos consumidores de serviços bancários, seguradores e do 

mercado de valores mobiliários.  
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Em decorrência destas iniciativas, novos dispositivos estão sendo 

desenvolvidos e serão oportunamente disponibilizados aos operadores de 

modo a, juntos, podermos reforçar a confiança e a participação daqueles 

que constituem a razão de ser do sistema bancário. A colaboração da banca 

é absolutamente indispensável para a concretização deste importante 

desiderato. 

 

Ao Banco Africano de Investimentos, o mais recente membro da 

comunidade financeira nacional, damos parabéns pela iniciativa de abertura 

desta agência aqui no centro histórico da capital e auguramos que o esforço 

e recursos dispendidos sejam recompensados. Àqueles que a partir da 

próxima segunda-feira irão garantir o seu funcionamento fazemos votos de 

bom trabalho, muitos clientes e bons negócios, sendo certo que lá onde for 

possível e necessário, o BCV estará aqui perto, fisicamente e não só, para 

contribuir para o sucesso do vosso trabalho.  

 

Muito obrigado! 

 

Cidade da Praia, 29 de Janeiro de 2010  

 


