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No quadro da cooperação entre os Bancos Centrais dos países da CPLP e de Portugal, vai ter lugar o IX Fórum de Sistemas e 
Tecnologias de Informação. Ocorrendo rotativamente em cada um desses países, a edição deste ano realiza-se em Cabo Verde, 
mais especificamente no Mindelo, de 16 a 18 do corrente mês de Maio. O Fórum pretende ser uma plataforma para responder à 
necessidade de maior concertação entre os Bancos Centrais relativamente a questões que têm a ver com os investimentos nas 
novas tecnologias de informação e comunicação, constituindo ainda um espaço de debate de ideias e projectos passíveis de 
promover o desenvolvimento do sistema financeiro.  
Comprovando a sua sensibilidade em relação à problemática das novas infra-estruturas financeiras, os Bancos Centrais dos países 
integrantes da CPLP e de Portugal vêm, desde há nove anos, reunindo esforços e discutindo questões actuais das tecnologias de 
informação e comunicação, na perspectiva de adopção de políticas mais adequadas à dinâmica de evolução dos mercados e de 
infra-estruturas tecnológicas que permitam reduzir custos de transacção e gerir riscos de forma adequada. Assim, o IX Fórum de 
Sistemas e Tecnologias de Informação tem como pano de fundo a análise das Tecnologias de Informação (TI) existentes nos 
Bancos Centrais, a necessidade de adopção de um Código de Conduta dos profissionais de TI, a gestão e formação dos recursos 
humanos de TI, a importância da adopção dos certificados digitais no processamento das operações e as TI para a área de 
supervisão bancária. 
Na sequência do Fórum, espera-se poder continuar a explorar vias para o desenvolvimento de uma plataforma financeira moderna 
e fiável, visando sempre a melhoria de eficiência dos serviços financeiros. 
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