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Intervenção no ato de tomada de posse como Governador do Banco de Cabo Verde, 

8 de janeiro de 2021 

 

Ex. Sr. Primeiro Ministro Dr. Ulisses Correia e Silva 

Ex.mo Vice-Primeiro Ministro, Dr. Olavo Correia 

Ex.mo Sr. Ministro do Estado dos Assuntos Parlamentares, Desporto, Família e Inclusão 

Social 

Sr. Secretário de Estado das Finanças 

Ex. Governador do BCV 

Colegas Administradores  

Distintos Convidados 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

 

Antes de mais, agradeço muito sentidamente a confiança que V. Exa e o Governo 

depositaram em mim, ao atribuir-me tão elevada e nobre responsabilidade de exercer o 

cargo de Governador do Banco de Cabo Verde. 

 

Pode crer, V. Exa., que não me pouparei a esforços para cumprir com denodo a missão que 

me está confiada.  

  

A vida tem-me colocado vários e importantes desafios e, por feitio, nunca enjeitei 

responsabilidades, de qualquer natureza, movido sempre do mesmo espírito, espírito de 

total entrega e de esforço permanentes, sempre procurando melhorar a minha capacidade 

no sentido de cumprir para com as obrigações e exigências no exercício de qualquer cargo 

que me tem sido atribuído. 

  

Se alguma imodéstia me é permitida nesta solene ocasião, direi que, olhando pelo 

retrovisor, devo concluir que fiz tudo aquilo que pude no limite das minhas capacidades 
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físicas e intelectuais para desempenhar com mérito os cargos que, ao longo da vida, me 

foram conferidos, sem outras preocupações de grande monta. 

 

Não sou pessoa para me distrair com faits divers ou ainda com factos e incidentes sem 

especial relevância na conjuntura, estando focado apenas em assegurar, com o apoio de 

todos os administradores, dirigentes, técnicos e funcionários, que o Banco de Cabo Verde 

cumpra com elevada qualidade a sua missão, tanto a principal, como as secundárias, 

nomeadamente a de manter a estabilidade dos preços, promover a liquidez, a solvência e o 

funcionamento de um sistema financeiro assente na estabilidade do mercado, colaborar na 

definição da política monetária e executá-la de forma autónoma, gerir as reservas cambiais 

e, em última instância, desempenhar a função de conselheiro financeiro do Governo. 

Na conjuntura do país, esta é a verdadeira questão, a de assegurar a continuidade da Missão 

que vinha sendo executada pelo meu antecessor e pelos administradores cessantes, 

procurando desenvolver as orientações e práticas que maximizem a eficácia da intervenção 

do Banco Central, introduzindo as inovações que se venham a revelar-se necessárias, em 

resultado do exame que a seu tempo deva ser feito com toda a serenidade. 

Aproveito esta oportunidade para desejar sucessos e felicidades ao Dr. João António Pinto 

Serra, bem como a todos os administradores cessantes que o acompanharam. 

As instituições financeiras do país, as entidades públicas, as empresas e os cidadãos, em 

geral, podem contar comigo, enquanto Governador. Na mesma linha de raciocínio, podem, 

também, contar com todos os administradores e com todos os funcionários do Banco de 

Cabo Verde. 

Fica aqui a garantia – disso estou muito seguro – de que tudo faremos para ajudar a 

promover a economia e o país, fazendo uso de procedimentos assertivos que facilitem o 

desenvolvimento de negócios, suprimindo ou mitigando situações e circuitos causadores 

de constrangimentos, sem motivos racionalmente compreensíveis.  



3 
 

A todos ainda será exigida uma atitude focada nos fins, melhor dizendo, nos objetivos, sem 

desconsiderar procedimentos impostos por lei ou por regulamentos que são necessários à 

salvaguarda daqueles fins. Pautar-nos-emos por atingir o máximo de eficiência e de 

eficácia, sem perda da segurança necessária para se otimizar os resultados da missão 

confiada.   

O Banco de Cabo Verde deve fazer parte sempre da solução e nunca constituir-se numa 

parte do problema. 

É o que podemos prometer ao Governo, a todas as autoridades e à sociedade em geral: 

cumprir com rigor as leis da República, exercer o cargo com elevado sentido de serviço 

público e prestar toda a colaboração necessária com a maior lisura, transparência e 

lealdade. 

Estou aqui, hoje, investido nesta nobre função para servir Cabo Verde.  

Muito obrigado.  

 

Óscar Santos  

 


