
MENSAGEM DO SENHOR GOVERNADOR DO BANCO DE CABO VERDE, DR. CARLOS 
BURGO, POR OCASIÃO DO JANTAR COMEMORATIVO DO XXX ANIVERSÁRIO DA 

CRIAÇÃO DO BANCO DE CABO VERDE 

HOTEL PRAIA-MAR, PRAIA, 30 DE SETEMBRO DE 2005 

 
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

É com prazer que vos dou as boas vindas neste evento que culmina o programa comemorativo dos 
30 anos de criação do Banco de Cabo Verde.  

Permitam-me começar por expressar o reconhecimento do Conselho de Administração a todos os 
que se envolveram nas comemorações do 30º Aniversário, nomeadamente aos organizadores dos 
eventos, aos artistas presentes hoje neste acto e, em particular, à Comissão para as Comemorações. 

A Instituição de que todos fazemos ou fizemos parte tem, enquanto regulador, fiscalizador e 
promotor do bom funcionamento do sistema financeiro, um posicionamento central na gestão do 
país. 

O sucesso, hoje amplamente reconhecido, do esforço de desenvolvimento de Cabo Verde deve-se em 
boa medida ao forte desempenho que o Banco de Cabo Verde tem tido nestes 30 anos da sua 
existência, garantindo o valor da moeda nacional, bem como a estabilidade e o desenvolvimento do 
sistema financeiro, desenvolvendo e fazendo funcionar o sistema de pagamentos.  

Reconhece-se, hoje, que a estabilidade macroeconómica é essencial para o crescimento da economia. 
Ora, nas três décadas de vida do nosso país, o BCV tem sido um dos principais garantes dessa 
condição essencial ao desenvolvimento. 

Tendo como atribuição principal a manutenção da estabilidade dos preços, os objectivos de política 
monetária do Banco Central têm-se orientado para a defesa da paridade fixa do escudo cabo-
verdiano em relação ao euro, garantindo a estabilidade cambial, factor essencial ao desenvolvimento 
das trocas comerciais e ao aumento do investimento externo. 

O percurso seguido pelo Banco de Cabo Verde desde a sua criação a 29 de Setembro de 1975 só 
pode orgulhar todos aqueles que deram e continuam a dar a sua contribuição para que a Instituição 
atingisse o elevado nível de credibilidade de que hoje goza merecidamente, cumprindo, com 
determinação, o compromisso de preservar a estabilidade de preços, requisito primeiro para um 
crescimento sustentado da economia.  

O desenvolvimento do sistema financeiro, uma condição indispensável à aceleração do crescimento 
da economia, faz aumentar a responsabilidade do BCV enquanto banco central e autoridade de 
regulação e supervisão à qual compete garantir o bom funcionamento e a segurança do sistema. 

Reconhecemos que os desafios que ainda faltam vencer requerem um grau de rigor, exigência e 
espírito de missão que, esperamos, não serão regateados por aqueles que se comprometeram a dar o 
seu valioso contributo para a continuação do engrandecimento desta Instituição. Como desde há 30 
anos, o Banco de Cabo Verde, com apoio de todos os seus colaboradores, continuará a cumprir o seu 
papel de garante da estabilidade de preços e de bom funcionamento do sistema financeiro, 
continuando a apoiar o desenvolvimento económico do nosso país, criando condições para o 
aprofundamento da intermediação financeira, para a redução do risco e aumento da confiança dos 
agentes económicos no sistema. Auguramos, pois, que o processo de consolidação da nossa 
Instituição prossiga com o mesmo profissionalismo, entusiasmo e empenho, para que possamos 
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superar e vencer galhardamente os desafios que se nos apresentarem. 

O Banco de Cabo Verde orgulha-se de todos aqueles que contribuíram para que ela seja hoje a 
Instituição respeitada, cujo papel no desenvolvimento e afirmação de uma economia, de perspectivas 
hoje reconhecidamente promissoras, é cada vez mais evidente. 

Neste evento simbólico, que marca o percurso de 30 anos desta Instituição, queremos, em nome de 
toda a Administração, deixar aqui expressa, mais uma vez, uma palavra de apreço pelo empenho de 
todos os que, agora e no passado, não pouparam seus esforços, dedicação e sabedoria para o 
contínuo engrandecimento do Banco de Cabo Verde. 

Congratulamo-nos, pois, com a vossa presença neste evento e desejamos que nesta noite, que se 
espera de alegria e festa, seja renovado o compromisso de continuar a trabalhar para o fortalecimento 
do Banco de Cabo Verde. 

 
Muito Obrigado!  
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