
  

Visita do Governador do BCV ao Banco Central do Luxemburgo 

A convite do seu homólogo, o Governador do Banco de Cabo Verde, Dr. Carlos Burgo, encontra-se 
esta semana de visita ao Banco Central do Luxemburgo, instituição com a qual o Banco de Cabo 
Verde mantém relações privilegiadas de cooperação.  
A delegação do BCV, constituída ainda pelo Director de Gabinete, Dr. João Santos e pelo Técnico 
Consultor, Dr. Vasco Marta, aproveita a sua estadia para discutir com as autoridades bancárias 
luxemburguesas questões ligadas à gestão da liquidez e das reservas, bem como à planificação 
estratégica, entre outras, no âmbito da dinamização da cooperação entre os dois bancos centrais. 
Encontram-se agendadas sessões de trabalho com o Governador Yves Mersch e outros responsáveis 
daquele banco central, para além de encontros com autoridades luxemburguesas do Tesouro e da 
ATTF -Agénce de Transfert de Technologie Financière - que tem realizado em Cabo Verde, em 
parceria com o BCV, diversas acções de formação destinadas a empregados bancários.  
Ontem, 22 de Fevereiro, a delegação cabo-verdiana foi recebida pelos responsáveis da Bolsa de 
Valores luxemburguesa, os quais apresentaram à delegação cabo-verdiana as actividades, os 
projectos e as perspectivas daquela Instituição, referindo-se, em particular, ao mercado e seu modo 
de funcionamento, assim como à divulgação das informações da Bolsa através do seu website. Na 
ocasião, o Dr. Burgo e os representantes da Bolsa luxemburguesa tiveram a oportunidade de trocar 
pontos de vista, os quais incidiram, nomeadamente, sobre a importância, para os países pequenos, do 
acesso pelo público e profissionais a informações completas e fiáveis sobre os valores mobiliários. 
Um outro tema importante abordado no decurso do encontro foi a questão da transparência do 
mercado, largamente facilitada pela divulgação electrónica de informações. 
Na agenda da visita inclui-se ainda encontros com o Reitor da Faculdade de Direito, Economia e 
Finanças, com estudantes e com a comunidade de cabo-verdianos residentes naquele país. 
Durante a sua estadia, o Governador Carlos Burgo encontrar-se-á ainda com o Primeiro Ministro e o 
Ministro luxemburguês da Cooperação. 
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