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O dia 14 de abril de 2016 foi histórico para o Banco de 
Cabo Verde. O Governador João Serra reuniu todos os 
seus antecessores na apresentação do livro BCV 40 Anos de 
História e no acto de homenagem a 25 personalidades que 
protagonizaram papéis de grande relevância para o BCV. 
O Banco de Cabo Verde (BCV) comemorou, no dia 29 de 
setembro de 2015, o 40º Aniversário da sua criação. Ao longo 
destes anos, o BCV cresceu, desenvolveu-se e consolidou-se, 
acompanhando as transformações de diversa natureza que 
foram acontecendo no país.
O Banco de Cabo Verde para continuar a construir com 
solidez o seu presente e, consequentemente, o seu futuro, 
tem, necessariamente, que conhecer o seu passado. É 
partindo desta premissa que nasce a obra intitulada “Banco 
de Cabo Verde - 40 anos de História”. 
Com este livro pretende-se registar, através de uma resenha 
histórica, a evolução do sistema bancário cabo-verdiano, 
desde o aparecimento formal da primeira instituição 
bancária em Cabo Verde – o Banco Nacional Ultramarino 
– até aos dias de hoje.
A obra conta os momentos mais marcantes da história do 

Banco Central através de investigação, entrevistas, olhares 
e testemunhos de grande parte daqueles que enformaram 
tão importante instituição de regulação, supervisão e 
promoção do bom funcionamento do sistema monetário 
e financeiro, desde há quarenta anos. 
Os testemunhos são contados na primeira pessoa, pois, não 
há melhor forma de perpetuar a memória institucional, 
do que dar voz aos que vivenciaram de forma direta a 
instituição, e/ou aqueles que, nas mais diversas qualidades, 
foram protagonistas dos momentos que marcaram a vida 
da mesma. O momento do lançamento do livro foi também 
oportuno para se render uma justa e singela homenagem 
a vários homens e mulheres que protagonizaram papéis de 
grande relevância, cujas contribuições decisivas marcaram 
de forma indelével a instituição, tornando-a no que é hoje.
O Governador João Serra, na sua intervenção, destacou 
que “As instituições são o reflexo dos homens que em cada 
momento as dão corpo, apesar da noção corrente de que 
as pessoas passam e as instituições ficam. Mas não se pode 
esquecer que são as pessoas que fazem as instituições e estas 
valem aquilo que aquelas as devotarem.”
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Infelizmente, por razões objetivas não é possível homenagear 
muitos outros que também contribuíram, de forma marcante, 
para a criação, crescimento e amadurecimento desta instituição 
que é um dos pilares do sistema monetário e financeiro 
cabo-verdiano. É importante registar que as personalidades 
homenageadas, pelo seu valioso contributo pessoal e profissional 
em prol da instituição, representam apenas um símbolo, não 
esquecendo todos os outros que também se destacaram na ação 
meritória e perseverante ao serviço do Banco de Cabo Verde. 
João Serra lembrou que os homenageados são uma amostra 
de um leque vasto e variado de profissionais competentes e 
com sentimentos de serviço à causa do Banco de Cabo Verde. 
Ressaltou que “o Banco de Cabo Verde, ao homenagear esses 
homens e mulheres, mais não faz que reconhecer uma dívida de 
gratidão que tem para com estas pessoas, pela intensidade com que 
fizeram as coisas acontecer a favor da instituição.”
Parafraseando Aristóteles, o Governador, João Serra, disse que 
“a honra não consiste em receber títulos, mas em merecê-los”. 
Serra endereçou um agradecimento sincero aos homenageados 
pela sua dedicação ao BCV.

O Governador do BCV, João Serra, presidiu o acto de lança-
mento do livro BCV 40 anos de História e a cerimónia de ho-
menagem a 25 personalidades que marcaram de forma indelé-
vel o percurso do BCV.

FICHA TÉCNICA
Edição: Gabinete de Relações Externas (GRE); Paginação: Área de Documentação e Arquivo (ADA); Distribuição: Online

Em nome do Grupo Alfa Comunicações, que produziu e editou 
o livro BCV 40 anos de História, o seu Presidente, Fernando 
Ortet, defendeu que esta obra constituiu a consumação 
de um importante e complexo desafio lançado pela actual 
Administração do BCV, no âmbito de um concurso público. 
Fernando Ortet ao apresentar a obra ressaltou que esta conta 
não só a história da banca em Cabo Verde, do Banco de Cabo 
Verde, como dá a conhecer alguns dos seus principais actores. 

Fernando Ortet, Presidente do Grupo Alfa Comunicações, a Editora do 
Livro BCV 40 anos de História.

Oswaldo Sequeira, o 3º Governador do Banco de Cabo Verde, 
dirigiu um especial agradecimento ao actual Governador por 
este ter encontrado “motivo e oportunidade para nos elogiar” 
passados tantos anos. Visivelmente emocionado com esta 
homenagem, o 3º Governador do Banco de Cabo Verde 
recordou que “Durante o tempo em que cá estive, conheci pessoas 
e participei em momentos marcantes da reforma do Banco, que 
agora dou conta, foram tecendo um fio de alma que sempre me 
ligará a esta casa.” Oswaldo Sequeira estendeu a homenagem, 
dirigida a si, a todos os companheiros de jornadas que 
contribuíram para o êxito do Banco de Cabo Verde. Sequeira 
ressaltou na sua intervenção que o que a alta direcção consegue 
é sempre resultado de um esforço colectivo.

O 3º Governador do BCV, Oswaldo Sequeira, revelou o seu orgulho por 
ter contribuído para aquilo que é hoje o Banco de Cabo Verde.



BCVNews                                                                                                                                                                                                                     Página  3

Maio 2016

Actual Conselho de Administração do BCV e alguns dos homenageados presentes na cerimónia.

A Colaboradora, Raquel Horta, recordou na sua intervenção importantes 
momentos vividos pelos colaboradores no BCV.

De todos os colaboradores do BCV no activo, Raquel Horta, 
na qualidade de colaboradora com mais tempo de serviço 
prestado ao Banco de Cabo Verde, enalteceu na sua intervenção 
o trabalho continuado de várias gerações de dirigentes, assim 
como de várias gerações de colaboradores “que contribuíram 
para que hoje o reconhecimento institucional, nacional e 
internacional fizesse parte de nós, engrandecendo e estimulando 
a nossa vontade colectiva, transformando-nos numa instituição 
todos os dias e a cada dia melhor.” Em nome dos colaboradores 
do BCV, Raquel Horta sustentou que muitas coisas mudaram 
mas que, ao longo de quatro décadas, algo permaneceu imutável 
no BCV: “o espírito de equipa, a total entrega, a dedicação plena, 
tanto por parte dos colaboradores como dos gestores e que perdura 
até os dias de hoje.” Horta estendeu o gesto de homenagem a 
todos os colaboradores que passaram por esta casa, aos que hoje 
continuam a trabalhar arduamente para fortalecer, amadurecer 
e fazer perdurar o legado desta instituição.

Actual Conselho de Administração do BCV (Osvaldo Lima, Carlos Rocha, João Serra, 
Horácio Semedo, Carlos Furtado) e o Primeiro Ministro cessante, José Maria Neves, um 
dos homenageados na cerimónia.

Os Homenageados
Abel Atanásio Spencer Mosso de Magalhães, Amaro 
Alexandre da Luz, António Gualberto do Rosário, 
António Hilário da Cruz, Carlos Alberto Wahnon 
de Carvalho Veiga, Carlos Augusto Duarte de 
Burgo, Corentino Virgílio Santos, Cristina Isabel 
Lopes da Silva Monteiro Duarte, Érico Veríssimo 
Santos de Oliveira Ramos, Eurico Pinto Monteiro, 
João de Andrade Lopes, Joaquim António Pires 
Sancha, José Maria Cardoso, José Maria Pereira 
Neves, José Tomás Wanhon de Carvalho Veiga, 
José Ulisses de Pina Correia e Silva, Manuel 
de Jesus Costa, Manuel Pinto Frederico, Maria 
Encarnação Alves da Silva Rocha, Olavo Avelino 
Garcia Correia, Oswaldo Miguel Sequeira, Pedro 
Verona Rodrigues Pires, Raquel Helena Lopes 
Spencer Medina, Raquel Odete Fortes Horta e 
Vasco Pedro Monteiro Marta.
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OS GOVERNADORES DO BANCO DE CABO VERDE 

Corentino Santos (1975 a 1984) - 1º Governador do Banco de Cabo Verde

Ato de lançamento do livro BCV 40 anos de História e cerimónia de homenagem a 25 personalidades que marcaram de 
forma indelével o percurso do BCV.
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Amaro da Luz (1984 a 1991) - 2º Governador do Banco de Cabo Verde

Oswaldo Sequeira ( 1991 a 1999) - 3º Governador do Banco de Cabo Verde

Olavo Correia (1999 a 2004) - 4º Governador do Banco de Cabo Verde

Carlos Burgo (2004 a 2014) - 5º Governador do Banco de Cabo Verde
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BIOGRAFIA DOS GOVERNADORES DO BANCO DE CABO VERDE

Corentino Santos
1º Governador do BCV

(1975-1984)

Corentino Virgílio Santos, nasceu em São Vicente, a 12 de dezembro de 1946. Licenciou-se 
em Finanças em Portugal, foi o primeiro Governador do Banco de Cabo Verde (1975-1984). 
Foi com ele que o BCV deu os primeiros passos para se afirmar como uma das institui-
ções mais sólidas e credíveis de Cabo Verde independente. Aliás, enquanto Secretário de 
Estado-Adjunto das Finanças do Governo de Transição (dezembro de 1974 - julho de 1975), 
participara nas negociações relativas ao chamado Contencioso Colonial, processo esse que 
permitiu, entre outros atos, a passagem dos bens portugueses em Cabo Verde para a posse 
do Estado cabo-verdiano, entre os quais constava o património do Banco Nacional Ultrama-
rino (BNU) para o BCV. Fora isso, enquanto Governador do BCV, com assento no Conselho 
de Ministros, Corentino Santos participou na tomada de medidas conducentes à criação de 
uma economia assente na realidade cabo-verdiana pós-colonial. Dentre elas, destaca-se a 
criação da moeda cabo-verdiana, o escudo de Cabo Verde, cuja entrada em vigor acontece 
em 1977, no meio de uma complexa operação logística. É ainda durante a sua gestão que se 
verifica, entre outros acontecimentos relevantes, o cuidado de dotar Cabo Verde de reservas 
cambiais mínimas, correspondentes a seis meses de importação, um feito ainda hoje consi-
derado fundamental, tendo em conta as condições de partida do país nascido a 5 de julho 
de 1975. Uma outra ação passou por dotar o BCV de autonomia em relação ao Governo, 
um processo paulatino, que prossegue ainda hoje. No campo das relações externas, foi com 
Corentino Santos que Cabo Verde, através do BCV, aderiu a um conjunto importante de 
instituições internacionais, com realce para as de Bretton Woods (Fundo Monetário Interna-
cional - FMI e Banco Mundial) e o Banco Africano de Desenvolvimento - BAD.

Amaro Alexandre da Luz nasceu em Santo Antão, a 4 de junho de 1934. Licenciou-se em 
Economia, em Portugal, foi técnico do Banco Nacional Ultramarino (BNU) e, depois, qua-
dro do BCV. Durante o seu mandato como Governador do BCV realizou-se a ampliação da 
rede de agências bancárias a todos os concelhos do país.
Antes disso, fora o primeiro-ministro das Finanças de Cabo Verde (1975-1976) e, a seguir, 
Embaixador de Cabo Verde nas Nações Unidas (1977-1984).
Com Amaro da Luz à frente do BCV tem lugar, em 1984, a institucionalização das contas de 
emigrantes, assim como a integração da Caixa de Crédito de Cabo Verde no Banco de Cabo 
Verde. No ano seguinte, em 1985, é criado o Departamento de Investimentos como um ser-
viço especializado no financiamento do desenvolvimento económico, assim como é criada 
a Caixa Económica de Cabo Verde - EP (CECV), vocacionada para a concessão de crédito 
pessoal e de crédito à habitação própria permanente.
Igualmente em 1985, procedeu-se à aprovação da lei que permite a constituição ou o estabe-
lecimento de instituições financeiras internacionais (bancos offshore).
É também com Amaro da Luz que se dá início, em 1986, ao processo de informatização, res-
petivamente, da sede e das agências do BCV. É ainda durante a sua gestão que se realizam as 
primeiras tentativas de reforma do setor bancário e de extroversão da economia, com o BCV 
chamado a realizar os primeiros estudos nesse sentido.

Amaro da Luz
2º Governador do BCV

(1984-1991)
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Oswaldo Sequeira
3º Governador do BCV

(1991-1999)

Oswaldo Miguel Sequeira, nasceu em São Vicente, a 12 de fevereiro de 1940. Licenciou-se 
em Finanças, em Portugal, foi Secretário de Estado do Comércio, Turismo e Artesanato, nos 
primeiros anos da independência de Cabo Verde. Quadro do Ministério das Finanças, foi o 
primeiro Governador do BCV após a mudança política em 1991. Assim, foi durante a sua 
administração que se acelerou o processo de liberalização económica e financeira do país, 
particularmente, a reforma do sistema bancário. Com a separação das funções de banco 
comercial a partir de 1993, o BCV passou a assumir as funções de Banco Central e as de 
supervisor de todo o sistema financeiro, sendo um dos resultados disso o surgimento do 
Banco Comercial do Atlântico, BCA. Em 1995, entra em funcionamento a primeira Câmara 
de Compensação de cheques e outros valores, integrada na estrutura do BCV. Também em 
1995, foi aprovada a criação da Central de Risco de Crédito através do Decreto-lei nº 36/95 
de 17 de julho. E em 1998, Cabo Verde adere, por via do BCV, à rede internacional SWIFT 
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).
Foi ainda durante o mandato do Governador Oswaldo Sequeira que, em 1999, com um caráter 
de instituição parabancária, é criada a Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos, SARL, 
encarregada de gerir atividades relacionadas com o desenvolvimento e a utilização de meios e 
instrumentos de pagamentos em Cabo Verde, particularmente, emissão, gestão e controlo de 
cartões de crédito e prestação de serviços ligados a sistemas eletrónicos de pagamentos.

Olavo Avelino Garcia Correia nasceu na cidade da Praia, ilha de Santiago, a 10 de fevereiro 
de 1967. Licenciou-se em Economia, na Alemanha, em 1991. Quadro do BCV, trabalhou no 
Departamento de Mercados e de Estudos Económicos e Estatísticas. Em 1997, é nomeado 
Diretor-Geral do Tesouro; dois anos depois, em 1999, é chamado para Secretário de Estado-
Adjunto do Ministro das Finanças, terminando o ano como Governador do BCV. 
Olavo Correia foi um dos negociadores, por parte de Cabo Verde, do Acordo de Cooperação 
Cambial entre Cabo Verde e Portugal, rubricado em 1998 e que ainda hoje ajuda a manter 
a economia cabo-verdiana “indexada” à zona euro, principal parceiro comercial deste 
arquipélago.
Em termos históricos e políticos, Olavo Correia foi o Governador que, em democracia, 
conviveu com a alternância de poder: nomeado, em 1999, pelo Governo do MpD, exerceu 
a maior parte do seu mandato durante a governação do PAICV, conforme conta, “sem 
problemas de maior”. Neste período correspondente a três anos do seu mandato, procurou 
manter e reforçar o princípio da autonomia do Banco Central, fazendo o acompanhamento 
da política monetária em vigor no país.

Olavo Correia
4º Governador do BCV

(1999-2004)

Carlos Burgo
5º Governador do BCV

(2004-2014)

Natural da Brava onde nasceu a 5 de março de 1958, Carlos Augusto de Burgo é diplomado 
em Sociologia, na Bélgica (1988) e licenciou-se em Economia, na Alemanha (1982).
Governador do Banco de Cabo Verde entre 2004 e 2014, apostou, durante os seus dois 
mandatos, no reforço da autonomia do Banco Central, enquanto condição para a estabilidade 
económica.
Como Ministro das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Regional (2001-2003), 
implementou, com sucesso, a consolidação orçamental, com o apoio de instituições 
financeiras internacionais, sendo, ainda, responsável pela introdução do Imposto sobre o 
Valor Acrescentado (IVA) e o reforço da autonomia do BCV.
Foi durante a sua gestão que o Banco de Cabo Verde e o Banco Central do Luxemburgo 
(BCL) assinaram um acordo com vista ao aprofundamento das suas relações, com realce 
para o desenvolvimento da capacidade de gestão de reservas do BCV.
Esse acordo deu um grande impulso, nos anos seguintes, a “um rápido crescimento” das 
reservas de Cabo Verde, através de uma gestão segura, garantindo, ao mesmo tempo, uma 
remuneração em conformidade com os padrões internacionais.
Um outro domínio não menos relevante da cooperação entre o BCV e BCL é o da formação 
de quadros do BCV, através de bolsas de estudo, entre outros mecanismos.



Página 8                                                                                                                                                                                                                      BCVNews

Maio 2016

Governador, desde 17 de dezembro de 2014, João António Pinto Serra nasceu na cidade da 
Praia, ilha de Santiago, em 25 de janeiro de 1961. Licenciou-se e doutorou-se em Economia, 
na Alemanha, com pós-graduação em Planeamento e Management nos Países em Vias de 
Desenvolvimento, em 1992.
Foi Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Sociedade de Desenvolvimento 
Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio, SDTIBM, SA (2007 a 2014), Ministro das Finanças 
e do Planeamento (2004 a 2006), Secretário de Estado das Finanças (2003 a 2004), PCA do 
Instituto Nacional de Previdência Social (2001 a 2003), Administrador não executivo da 
Caixa Económica de Cabo Verde (2001 a 2003) e Diretor Geral do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (1995 a 1998).
Nas suas funções enquanto Secretário de Estado das Finanças e Ministro das Finanças e do 
Planeamento, foi responsável pela implementação de uma profunda reforma fiscal, por uma 
ampla reforma do mercado de capitais e pela reestruturação e reabertura da Bolsa de Valores.
Como PCA do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), promoveu a reforma do 
quadro legal do regime de previdência social gerido por este instituto público e, ainda, a 
reforma paramétrica dos cálculos das prestações sociais, na perspetiva da sua sustentabilidade 
financeira, sobretudo das prestações diferidas (pensões).
Trabalhou como profissional liberal, tendo, durante esse tempo, prestado consultoria a 
diversas instituições nacionais e estrangeiras, nomeadamente ao Gabinete de Privatizações, à 
Cooperação Suíça, à Cooperação Austríaca, à Fundação Americana para o Desenvolvimento 
em África (ADF) e ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), bem 
como, elaborado vários trabalhos relacionados com o setor empresarial, particularmente o 
das micro e pequenas empresas.

João Serra
6º Governador do BCV
(2014 à presente data)


