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Intervenção do Governador do Banco de Cabo Verde, Carlos Burgo, 

no acto de inauguração da Nova Sede Administrativa da Ímpar, 30 de 

Agosto de 2013 
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Excelência Senhor Primeiro Ministro,  

Excelência Senhor Presidente da Câmara Municipal da Praia, 

Senhores Membros do Conselho de Administração da Ímpar, 

Senhoras e Senhores Colaboradores da Ímpar,  

Caros Convidados, 

Sinto-me muito honrado em participar na inauguração da Nova Sede Administrativa da 

Ímpar. Gostaria de felicitar todos os colaboradores por mais este ganho nestes 21 anos 

de empenho, desempenho e devoção à causa seguradora em Cabo Verde. 

É bom ver a Ímpar a inaugurar esta moderna e funcional sede no presente momento, 

pois constitui inequivocamente um bom sinal, um sinal de que a instituição financeira é 

sólida, e, sobretudo, com uma forte ambição de crescer e de contribuir para o 

desenvolvimento do sector segurador, do sistema financeiro e do país. 

Num contexto em que a crise internacional vem condicionando o desempenho da 

economia cabo-verdiana, sobretudo pela via da redução dos fluxos de financiamento 

externo, um aspecto muito positivo é o facto do sistema financeiro, com as suas funções 

de facilitar os pagamentos, financiar investimentos e possibilitar a gestão de risco, estar 

a cumprir o seu papel de reduzir o impacto deste choque no Estado, nas empresas e nas 

famílias. 

No que diz respeito ao sector segurador, não obstante o sensível impacto da 

desaceleração das actividades económicas, regista uma dinâmica positiva, resultante em 

parte da busca persistente de novos negócios, nomeadamente no sector não vida e na 

área internacional. É confortável a solidez do sector, medida pela margem de solvência, 

que atingiu os 300 %. 

Sem dúvida que, para que possa cabalmente corresponder ao seu papel no 

desenvolvimento da economia cabo-verdiana, o sistema financeiro enfrenta desafios. 
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Devo aqui reiterar que, as autoridades estão empenhadas na criação das necessárias 

condições para que o sistema financeiro continue a desenvolver-se, com estabilidade 

reforçada. 

Com a aprovação pela Assembleia Nacional, nos próximos meses, da Lei de Bases do 

Sistema Financeiro e da Lei das Actividades e Instituições Financeiras, teremos 

concluído o processo de modernização da legislação financeira.  

O Banco de Cabo Verde vem reforçando a sua capacidade de supervisão, com vista a 

garantir o bom funcionamento e a estabilidade do sistema. Para isso estão contribuindo 

a transição para a supervisão baseada no risco e a preocupação com os aspectos macro 

prudenciais e os riscos sistémicos. De realçar igualmente a acção no alargamento do 

acesso a serviços financeiros, na formação e informação financeira bem como na 

protecção dos consumidores dos serviços financeiros. 

Renovo as minhas felicitações à Administração da Ímpar e a todos os seus 

colaboradores, que têm dado um contributo inestimável para a área seguradora em Cabo 

Verde. 

Muito Obrigado! 

 

 

30 de Agosto de 2013  


