Intervenção do Governador do Banco de Cabo Verde, Dr. Óscar Santos, na
inauguração da Sala de Leitura Banco de Cabo Verde, 29 de setembro de 2021
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Sr. Ministro da Educação,
Senhores Administradores,
Representantes das Universidades,
Prezados Colaboradores,
Convidados,

Hoje é um dia especial. No âmbito das comemorações do 46º aniversário da nossa
instituição gostaríamos de vos dar as boas vindas ao ato de inauguração da Sala de
Leitura da nova sede do Banco de Cabo Verde. Muito nos honra a vossa presença.

Um agradecimento especial ao Sr. Ministro da Educação neste ato simbólico da
inauguração da Sala de Leitura, espaço conhecimento e de saber.

O Centro foi criado a 23 de março de 1983. Integrava a então Direção de Estudos e
Organização. Ao longo dos anos o Centro de Documentação e Informação foi passando
por várias mudanças de nome e de tutela.

De recordar que até 1999 apenas os Colaboradores do BCV tinham acesso ao CDI e a
toda a documentação. A partir de 2000 o CDI foi aberto ao público externo passando a
receber um vasto leque de utilizadores: economistas, gestores, investigadores em geral,
técnicos da área bancária, professores e estudantes universitários.
A Sala de Leitura Banco de Cabo Verde estará aberta, não apenas aos colaboradores,
mas também ao público externo para divulgação de informações da Biblioteca, do
Arquivo e do Museu, em preparação, como também para apoiar a investigação
académica e profissional.
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É também uma biblioteca especializada com um rico acervo na área económicofinanceira e áreas complementares onde coexiste o conceito de biblioteca tradicional e
o de biblioteca digital.

O Banco de Cabo Verde tem investido em sistemas de informatização de forma a criar
condições para melhor tratar, organizar e difundir a documentação e a informação. Neste
momento está em curso a aquisição de uma nova aplicação, o Sistema Integrado para a
Biblioteca, Arquivo e Museu que permitirá entre outras funções o acesso remoto à Base
de Dados de forma a que as informações estejam disponíveis a qualquer utilizador, a
partir da internet e no local onde estiver, o arquivo de documentos eletrónicos,
independentemente do formato do ficheiro a arquivar, estabelecendo condições para a
sua disponibilização em formato digital e a aquisição e a disponibilização de novos
objetos digitais como o e-book e revistas eletrónicas.

O acervo documental do CDI é constituído por monografias, publicações periódicas,
especializadas em Economia, Economia Internacional, Economia Monetária e
Financeira, Estatística, História Económica, Política Monetária, Direito Económico e
Financeiro, Gestão, Cooperação e Relações Internacionais, Literatura Cabo-verdiana e
um pequeno número de títulos de lazer.

Existe ainda a descrição e a indexação da informação proveniente do Boletim Oficial da
República de Cabo Verde no módulo da Base de Dados.

A título de curiosidade o acervo é composto aproximadamente por cerca de:
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a) 8000 títulos de livros,
b) 400 títulos de obras de referência,
c) 200 títulos de documentos especiais,
d) 15481 referências de legislação,
e) 303 periódicos.

O BCV investe, todos os anos, um avultado montante destinado à incrementação do seu
acervo documental, adquirindo livros técnicos, assinaturas e renovação de assinaturas
de periódicos técnicos.

Muito gostaria de agradecer a presença das universidades neste acto de inauguração da
Sala de Leitura. Pretendemos dar continuidade às palestras nas universidades sobre o
BCV bem como estamos disponíveis para vos receber no Banco Central para melhor
conhecerem as nossas atividades e atribuições. Afinal muitos dos vossos alunos poderão
vir a ser quadros do Banco Central.
O futuro reside na tecnologia- Passo importante em cooperação com as universidades a
criação de uma biblioteca virtual para apoiar no sentido de intercambiar estudos,
pesquisas, investigações bem como a troca de experiências, e o financiamento de
estudos na área económica financeira.

Praia, 29 de setembro de 2021

Óscar Santos
/Governador do Banco de Cabo Verde/
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