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

no acto de abertura do XIII Encontro de Recursos Humanos dos 

Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa – 24 e 25 de 

Março de 2011 
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Senhor Administrador do Pelouro de Recursos Humanos e Administração 

do Banco de Cabo Verde,  

Senhora Directora dos Recursos Humanos e Administração do BCV,  

Senhores Directores e Técnicos de Recursos Humanos dos Bancos 

Centrais dos Países de Língua Portuguesa, 

Ilustres Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

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

Verde, a minha satisfação pessoal pela vossa honrosa participação neste 

XIII Encontro de Recursos Humanos dos Bancos Centrais dos Países de 

Língua Portuguesa e dar as boas vindas aos ilustres colegas dos países 

amigos que responderam favoravelmente ao nosso convite. 

Vivemos numa época em que as crises económicas, a instabilidade e 

insegurança no emprego, a mudança no conceito de carreira e fidelização 

organizacional, mostram que transitamos para uma cultura onde a 

flexibilidade, o contrato psicológico, a participação e a parceria são 

variáveis fundamentais nas opções estratégicas das organizações no que 

respeita aos seus recursos humanos. Os Bancos Centrais não são 

excepção. 

 

Actualmente, falar de Gestão Estratégica de Recursos Humanos significa 

falar da aposta no desenvolvimento das competências, na motivação, 

envolvimento e participação. A diferença entre as organizações, seja qual 

for a sua área de actividade ou negócio, resulta dos Recursos Humanos 
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que dela fazem parte, das competências profissionais e pessoais que os 

distinguem positivamente de outros. 

 

Fazendo uma análise retrospectiva das temáticas abordadas ao longo dos 

Encontros, verifica-se que os temas centrais destes fóruns têm reflectido a 

evolução da Gestão de Recursos Humanos, revelando a importância que 

os Bancos Centrais colocam nesta matéria. 

 

Ainda nas últimas décadas do século passado, se começa a verificar uma 

alteração no entendimento do papel e importância das pessoas nas 

organizações. Esta alteração reflecte-se no desenvolvimento de políticas e 

práticas, fundamentais na Gestão Estratégica de Recursos Humanos 

actual, como sejam o Recrutamento e Selecção, a Formação e 

Qualificação, os Sistemas de Recompensas, como pilares da motivação e 

satisfação do factor humano no meio organizacional. Seguidamente, 

destaca-se a Avaliação de Desempenho e o Planeamento das necessidades 

de recursos humanos. 

 

Por força da globalização, assiste-se a uma crescente pressão e exigência 

de capacidade de resposta das organizações e, consequentemente, das 

pessoas. É o período do desenvolvimento do Planeamento Estratégico, 

orientado para a formulação e implementação estratégica focalizada na 

eficácia e eficiência. 

 
A Gestão de Recursos Humanos, e não a Gestão de Pessoal, assume-se, 

finalmente, como um agente fundamental da concretização dos objectivos 

organizacionais, dando-se claramente uma aproximação da Gestão de 

Recursos Humanos à Gestão de Topo. 
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A evolução para o conceito de Recursos Humanos traduz-se na mudança 

de visão do papel e da importância das pessoas dentro das organizações, 

na passagem de uma visão de um “custo” para um “recurso” a valorizar, 

um “investimento”, estando associada a uma forte inovação ao nível das 

políticas de Recursos Humanos. 

 

Nos últimos anos, a evolução contínua das Tecnologias de Comunicação e 

Informação, a mudança no significado do trabalho, a crescente 

qualificação resultante do acesso ao ensino, vêm tornar inevitável assumir 

a necessidade de uma gestão estratégica dos activos humanos. Como 

frequentemente referido na literatura, as pessoas são a vantagem 

competitiva das organizações. 

 

Foi necessário percorrer um longo caminho para chegarmos à Gestão dos 

Recursos Humanos como a praticamos hoje e enquanto factor 

fundamental para o sucesso das organizações . Por esta razão, estamos 

hoje aqui, neste Encontro, para debater aspectos comuns e diferenciados 

da realidade dos Bancos Centrais aqui representados, e que vem sendo 

uma preocupação desde 1993, ano em que se realizou o I Encontro de 

Recursos Humanos dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa. 

 

O XIII Encontro, que hoje se inicia, em Cabo Verde, pretende dar 

continuidade a esta dinâmica, tendo sido eleitos pelos Bancos Centrais 

aqui presentes temas actuais que serão motivo de reflexão e debate pelos 

que nele participam. 

 

Poderemos sintetizar as ideias fundamentais trazidas para discussão neste 

Encontro, em 6 conceitos-chave que não se podem desligar da Gestão de 
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Pessoas actualmente: Gestão Estratégica participada, Responsabilidade 

Social e Desenvolvimento Sustentável, Ética e Códigos de Conduta, 

Governação e Planeamento Estratégico. 

 

Num ambiente em que diariamente são colocados novos desafios às 

organizações, a Gestão Estratégica de Recursos Humanos torna-se 

incontornável. O exercício efectivo da liderança por quem tem a 

responsabilidade na gestão das pessoas, a participação dos gestores de 

Recursos Humanos e a proximidade aos gestores de topo na definição da 

estratégia organizacional, são um factor fundamental para o sucesso do 

planeamento da estratégia a diferentes níveis – económico, financeiro, 

humano, material, etc  

 

Só esta articulação permitirá minimizar os riscos próprios de uma época 

de incertezas e mudança constantes, onde os contratos psicológicos são 

mais precários, fazendo com que os resultados de qualquer organização 

dependam da sua capacidade para atrair, reter e motivar os melhores, 

promover o desenvolvimento contínuo das competências, evidenciar as 

condutas éticas e morais adequadas, só para destacar alguns pilares 

essenciais para a criação de uma organização dotada de Inteligência 

Emocional, com capacidade de planear o seu desenvolvimento, orientando 

a sua acção para o futuro. 

 

Termino desejando uma boa estadia aos nossos convidados fazendo votos 

que este encontro de dois dias seja profícuo e que tenha como pano de 

fundo a certeza de que o nosso melhor recurso são as pessoas. 

 

Muito Obrigado 
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Cidade da Praia, 24 de Fevereiro de 2011  


