
 
 

Termos de Referência  
Workshop 2.4: O Cluster Financeiro 

A agenda de transformação de Cabo Verde está ancorada no desenvolvimento de clusters económicos 
fundamentais, de entre eles o cluster financeiro. É um cluster crítico, dada a importância do financiamento 
para o desenvolvimento dos outros clusters e as suas importantes contribuições, como sector-chave para a 
economia de Cabo Verde. Este workshop fará uma revisão crítica do cluster financeiro, com vista a examinar 
o seu estado. 

 
A realidade de hoje é que o acesso a financiamento a baixo custo está rapidamente a chegar ao fim, com a 
redução do acesso aos empréstimos concessionais. Isso está a acontecer num momento em que Cabo 
Verde continua a necessitar de investimentos substanciais para desenvolver uma infra-estrutura 
socioeconómica de nível mundial e construir uma economia capaz de competir com base na alta 
produtividade, qualidade e eficiência. Portanto, um desafio urgente é como desenvolver o cluster financeiro, 
de modo a possibilitar o financiamento e atrair investimentos para Cabo Verde para impulsionarem o 
desenvolvimento dos outros clusters. Há também o desejo de fazer do sector financeiro um cluster que seja 
capaz de fornecer à região serviços financeiros de alto valor. Isso significa, fazer de Cabo Verde um centro 
internacional de serviços financeiros de pleno direito, como forma de diversificar a economia e contribuir para 
que seja uma economia desenvolvida em 2030. 

 
O workshop examinará essas duas questões: o desenvolvimento do cluster financeiro como apoio a outros 
clusters e como fazer de Cabo Verde um centro internacional de serviços financeiros. 
  
O workshop será de natureza estratégica e orientado para a formulação de políticas e estratégias. 
 
Fundamentalmente, fará um balanço tendo em conta estas linhas gerais e proporá ideias para se avançar. 
Especificamente, o workshop incidirá sobre as seguintes questões: 
 

1. Onde estamos, quais os desafios e as oportunidades 
2. Que subsectores, devem ser desenvolvidos, tendo em conta as vantagens comparativas de Cabo 

Verde e a competição a nível mundial 
3. Como organizar o cluster  
4. Que reformas devem ser implementadas para possibilitar a emergência do cluster 
5. Que papel para a BVC, o BCV, o Ministério das Finanças e o sector privado 
6. Como reforçar o papel da regulação no combate às actividades ilícitas 
7. Como atrair investimentos para Cabo Verde 

 


