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Discurso de Sua Excelência o Governador do Banco de Cabo Verde, 

no acto de abertura da Conferência Internacional sobre “Os 

Desafios do Desenvolvimento do Mercado de Capitais de Cabo 

Verde” 
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Ilustres Conferencistas e Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Permitam-me antes de mais manifestar, em nome do Banco de Cabo 

Verde e da Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários, a minha 

satisfação pessoal pela vossa honrosa participação nesta Conferência 

Internacional e dar as boas vindas  aos ilustres conferencistas dos países 

amigos que responderam favoravelmente ao nosso convite. 

Apraz-me também registar, mais uma vez, o entusiasmo que o Mercado 

de Capitais vem suscitando junto dos diversos quadrantes, com destaque 

para as entidades e os operadores económicos e financeiros. Trata-se de 

uma clara demonstração da importância desse mercado para o processo 

de desenvolvimento do nosso sistema financeiro, aspecto que constitui 

uma vertente fundamental  do mandato do Banco de Cabo Verde. 

Este evento ocorre numa conjuntura importante para a economia nacional 

e para a actividade financeira no país. Com efeito, o ano de 2009 foi 

particularmente difícil para a economia nacional, com uma forte 

desaceleração do crescimento económico, causada por quebras 

acentuadas sobretudo no investimento directo estrangeiro mas também  

nas receitas turísticas. Para 2010 antecipa-se uma melhoria da conjuntura 

internacional, com impacto positivo quer a nível do investimento 

estrangeiro quer a nível  das receitas turísticas, favorecendo a  dinâmica 

da economia, ainda assim, aquém do ritmo verificado nos anos 

imediatamente anteriores à crise. 
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O sistema financeiro, que evidenciou uma relativa solidez nesta fase de 

turbulência internacional, deverá desempenhar um papel importante no 

processo de recuperação. Deverá contribuir para a mobilização e aplicação 

de recursos em projectos complementares aos grandes projectos de 

investimento estrangeiro, garantindo assim o valor acrescentado 

necessário à viabilização desses projectos. A colaboração do sistema 

financeiro nacional está contudo condicionada por um conjunto de 

desafios no plano externo e nacional.   

No rescaldo da crise financeira, multiplicam-se e aprofundam-se os 

esforços internacionais no sentido de reforçar a estabilidade do sistema, 

recuperar a confiança dos investidores e viabilizar a contribuição do 

sistema financeiro para o processo de desenvolvimento económico.  

Nos EUA, estão a ser adoptadas medidas estruturantes que fazem lembrar 

os tempos do New Deal, com restrições à dimensão dos bancos e à 

natureza das suas actividades. Na União Europeia, o reforço da supervisão 

à escala comunitária assume-se como o caminho para uma melhor gestão 

do risco e para a defesa dos direitos dos consumidores. Nalguns países, 

como Portugal, medidas de fundo foram também adoptadas, abarcando 

áreas como restrições às políticas de remuneração, reforço do sistema 

sancionatório e revisão do modelo de supervisão.  

Feito o trabalho que se impunha, o tempo se encarregará de ajuizar 

quanto ao mérito das alterações introduzidas. Os objectivos preconizados 

não serão alcançados facilmente nem de forma célere. Isto porque, se 

existe consenso generalizado quanto aos contornos das reformas 

anunciadas, falta ainda definir muitos dos detalhes. Por outro lado, essas 

medidas comportam riscos diversos, designadamente a possibilidade de 

arbitrariedades por parte de reguladores com poderes alargados e 
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reforçados. Ademais, não podem ser ignorados possíveis efeitos adversos 

inerentes a programas de intervenção pública, em concreto os impactos 

sobre a sustentabilidade fiscal e o funcionamento dos mercados. 

Outro problema a gerir tem a ver com a inovação financeira. A justificada 

ênfase na estabilidade do sistema pode desencorajar a inovação 

financeira, elemento fundamental para o desenvolvimento do sistema 

financeiro, sobretudo nos países onde o acesso ao financiamento sempre 

foi um problema, onde a inclusão financeira é um objectivo a prosseguir. 

Efectivamente, a estabilidade financeira não se justifica se resultar em 

escassez de recursos para o financiamento ou em taxas de juros 

proibitivas. 

Cabo Verde, cujo sistema financeiro não foi directamente afectado pela 

crise internacional, enfrenta um dilema importante no seu 

desenvolvimento e consolidação: como preservar e reforçar a robustez do 

sistema sem que isso resulte em repressão financeira, com todas as suas 

consequências adversas em termos económicos, financeiros e sociais? 

Como garantir que as instituições financeiras se mantenham estáveis e, 

simultaneamente, haja um aprofundamento do sistema acompanhado 

dum maior acesso ao financiamento por parte daqueles que, com toda a 

legitimidade, aguardam pela sua inclusão financeira? 

O Mercado de Capitais constitui um instrumento importante para a gestão 

deste dilema. Por essa via foram financiados e encontram-se em fase de 

implementação diversos projectos que, pela sua dimensão, natureza e 

risco, eram difíceis de imaginar até há alguns anos. Durante o ano de 

2009 ocorreram Ofertas Públicas que mobilizaram cerca de 5 milhões de 

contos – equivalente a cerca de 45 milhões de euros. A capitalização 

bolsista já ronda os 20% do PIB, o que coloca Cabo Verde nas posições 
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cimeiras no grupo dos países de rendimento médio-baixo. Espera-se que 

importantes benefícios económicos e sociais resultem dos projectos 

financiados através do Mercado de Capitais.  

O Mercado de Capitais também contribuiu para que milhares de cabo-

verdianos se tornassem investidores, rentabilizando as suas poupanças e 

passando a ter um relacionamento com o sistema financeiro formal. 

Importa ainda realçar que o mercado tem contribuído para o reforço da 

cultura financeira no país, com ganhos nessa área para todos os 

intervenientes, designadamente os investidores, os intermediários 

financeiros e os supervisores. 

Estamos cientes do longo caminho ainda a percorrer. Importantes desafios 

se colocam ao nosso mercado, designadamente no que respeita à sua 

internacionalização, à dinamização do mercado secundário, ao reforço da 

regulação e da supervisão, à introdução da supervisão comportamental, 

entre outros. Esperamos que desta conferência resultem reflexões, pistas 

e recomendações que possam nos ajudar numa melhor compreensão do 

nosso sistema financeiro e na gestão dos diferentes desafios, visando o 

seu desenvolvimento e aprofundamento, com ênfase para o Mercado de 

Capitais.  

Senhoras e Senhores Conferencistas, apraz-me anunciar que o Banco de 

Cabo Verde e a Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários têm já 

disponível um ante-projecto de revisão do Código de Mercado de Valores 

Mobiliários, peça central da infra-estrutura legal do Mercado de Capitais. O 

ante-projecto reflecte os melhores princípios e práticas internacionais 

relevantes, designadamente em matéria de modernização da disciplina 

das ofertas públicas, de adequação do regime sancionatório e de reforço 

da autonomia da autoridade de supervisão. Reflecte também as 
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particularidades da economia e da sociedade cabo-verdianas. Para além 

da reforma legal, importantes outras iniciativas estão em curso com vista 

ao reforço institucional da autoridade de supervisão do mercado. 

Este esforço de modernização de regimes e de reforço da capacidade de 

supervisão estende-se também, naturalmente, a outros sectores da 

actividade financeira, designadamente à banca, aos seguros, ao sistema 

de pagamentos e às micro-finanças, no quadro de uma abordagem 

integrada, visando conferir ao sistema financeiro um lugar cada vez mais 

proeminente no processo de desenvolvimento do país, onde o sector dos 

serviços desempenha um papel central. Um exemplo é a Lei Bancária, 

hoje com uma vigência de quase 15 anos, e cujo processo de revisão está 

também em curso, devendo o respectivo anteprojecto estar disponível até 

o final deste semestre.  

Nesta perspectiva, o sector bancário deverá ainda este ano ficar dotado do 

que de mais moderno existe em matéria de legislação, devendo ficar 

consagrados aspectos hoje fundamentais tais como a supervisão 

comportamental e a supervisão em base consolidada. Deverá também ter 

à sua disposição mecanismos mais ágeis, seja no que respeita à 

autorização da actividade seja no que concerne à resolução de possíveis 

situações de crise. 

Estamos também melhorando outras áreas da nossa intervenção, 

designadamente ao nível da política monetária, em busca de maior 

eficiência e eficácia. Nesta óptica, em linha com as recomendações do 

exercício de avaliação do sistema financeiro, concluído recentemente com 

apoio do FMI e do Banco Mundial, estamos a modernizar o quadro 

operacional da política monetária, a desenvolver o mercado monetário e a 

promover a melhoria do funcionamento do mercado da dívida pública. 
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Um importante ingrediente para o sucesso dos nossos esforços é a 

articulação permanente com os parceiros nacionais e externos com vista a 

garantir a sua sensibilização e apoio.  

Esta conferência internacional insere-se nesta preocupação de 

engajamento dos nossos parceiros. Num esforço inédito para o sistema 

financeiro nacional – pelo qual saúdo a Auditoria Geral do Mercado de 

Valores Mobiliários e em particular a Sra. Auditora Geral – entre hoje e 

amanhã, estarão congregados nesta sala uma dúzia de especialistas 

internacionais, representando várias jurisdições com sensibilidades 

múltiplas – designadamente o mundo de negócios, o sector académico e a 

regulação pública – para partilhar connosco conhecimentos, experiências e 

o “estado da arte” nestas complexas matérias, contribuindo de forma 

significativa para a melhoria do nosso trabalho de promoção do 

desenvolvimento do sistema financeiro, com realce para o Mercado de 

Capitais do país.  

Aproveito esta oportunidade para agradecer especialmente a participação 

dos especialistas convidados e das instituições que representam. 

Certamente que os conhecimentos que connosco irão partilhar - 

resultantes de importantes carreiras enquanto reguladores, supervisores, 

docentes universitários e consultores jurídicos -- irão ajudar-nos na 

procura das melhores soluções para o nosso sistema e  mercado.  

Para o sucesso deste evento contamos ainda com a participação dos 

nossos ilustres convidados, parceiros privilegiados do nosso projecto de 

construir no país um Sistema Financeiro e um Mercado de Capitais 

sintonizados com os desafios de desenvolvimento do país – como sejam o 

crescimento económico sustentado, com coesão social, regional e 
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solidariedade inter-geracional -, favorecedores da inclusão financeira e 

compatíveis com as melhores práticas internacionais. 

 

Por último, mas não menos importante, queria também exprimir o nosso 

apreço pela parceria da Bolsa de Valores e dos cinco Bancos Comerciais 

que operam na nossa praça, o que muito contribuiu para a qualidade 

deste evento. Aqui também uma abordagem inovadora, que esperamos 

poder continuar a  desenvolver, em prol dos nossos objectivos comuns e 

do desenvolvimento de Cabo Verde. 

 

Mais uma vez bem-vindos a todos e votos de uma boa Conferência.  

 

 

 

Cidade da Praia, 18 de Fevereiro de 2010  


