
DECLARAÇÃO DO EMBAIXADOR DOS EUA JEFF DAIGLE, POR OCASIÃO
DA ASSINATURA DO ACORDO INTERGOVERNAMENTAL VISANDO A
IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE CONFORMIDADE FISCAL DE CONTAS

ESTRANGEIRAS ENTRE OS ESTADOS UNIDOS E CABO VERDE

Sala de Conferências, Ministério das Finanças

30 de março de 2021

Secretário de Estado das Finanças, Dr Gilberto Barros,

Ilustres Convidados,

O Governo dos Estados Unidos teve hoje a honra de encerrar o terceiro diálogo de parceria
com o Governo de Cabo Verde. Foi uma oportunidade para fortalecer as nossas relações
bilaterais. Concordamos em trabalhar juntos para aumentar oportunidades para as mulheres,
enfrentar desafios como mudança climática e segurança cibernética, e promover o comércio e
investimentos.

O acordo assinado aqui hoje fortalece ainda mais os laços entre nossos países no setor
financeiro, contribuindo para a melhoria da conformidade fiscal internacional. Com a assinatura
deste acordo, Cabo Verde junta-se a mais de 110 outras jurisdições em todo o mundo que têm
parceria com os Estados Unidos nesta área. O acordo representa um avanço significativo no
esforço compartilhado de fortalecimento do nosso relacionamento econômico bilateral.

Em nome dos Estados Unidos, espero poder continuar a trabalhar com Cabo Verde nesta e em
muitas outras áreas da nossa parceria.

Muito Obrigado!



REMARKS BY U.S. AMBASSADOR JEFF DAIGLE ON THE SIGNING OF A FOREIGN
ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT BETWEEN THE

UNITED STATES AND CABO VERDE

Conference Room, Ministry of Finance

March 30, 2021

Secretary of State for Finances Gilberto Barros,

Distinguished attendees,

The Government of the United States had the honor today of concluding our third partnership
dialogue with the Government of Cabo Verde. It was an occasion for both sides to affirm our
shared interest in strengthening relations between our countries in the areas of economic
growth and prosperity, education and university partnerships, and defense and security,
including ports and travel. We agreed to work together to promote trade and investment,
increase opportunities for women, and tackle challenges such as climate change and
cybersecurity.

The agreement that we are signing here today further strengthens ties between our countries in
the financial sector by improving international tax compliance. With its signature, Cabo Verde
joins more than 110 other jurisdictions around the world that have partnered with the United
States in this area. The agreement represents a significant step forward in our shared efforts to
bolster our bilateral economic relationship.

On behalf of the United States, I look forward to continuing our work with Cabo Verde in this and
many other elements of our partnership.

Thank you!


