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APRESENTAÇÃO

“Saúde e segurança no trabalho” é o tema escolhido para a edição da Newsletter deste último trimestre. Destacam-se sinopses 
da temática, publicações do BCV e legislações sobre o tema. Todas as publicações constantes desta edição estão disponíveis para 
consulta e empréstimo na Biblioteca.

Ergonomia: Análise Postural do Corpo Humano
By Paulo Alcobia

[ ...]
Nos pontos anteriores, observámos que o responsável pela ergonomia do trabalho comparece perante a empresa para anal-

isar o desempenho de certos colaboradores, avaliando, entre outras coisas, a sua postura de trabalho e as actividades motoras 
pelo mesmo desenvolvidas. Através desta análise, identificam-se diversas incompatibilidades existentes entre o posto de trab-
alho e os limites do corpo humano. A postura do corpo é compreendida como o equilíbrio entre as partes que compõem este 
corpo. A postura boa é aquela que se caracteriza pelo equilíbrio entre os diversos segmentos corporais estruturais (ossos e 
músculos, de modo geral), protegendo o organismo contra as agressões e deformidades. Numa postura correcta, as estruturas 
orgânicas desempenham suas funções de modo eficiente. Consideração: uma postura má pode ser exemplificada como aquela 
em que há desequilíbrio entre as partes do corpo (estrutura óssea e muscular) e, também, na qual o relacionamento entre as 
estruturas é ineficiente, induzindo o organismo a agressões e lesões diversas, localizadas ou generalizadas. As actividades mo-
toras são compreendidas como os movimentos que reorganizam os segmentos corporais entre uma postura e outra, sejam tais 
movimentos amplos ou reduzidos. Podemos classificar, segundo Wisner, as actividades motoras em:

- Gestos de observação;
- Gestos de acção;
- Gestos de comunicação.
[ ...]

In Manual Prático da gestão de Recursos Humanos. Lisboa: Dashofer, 2006. p.14.8.2

Banco de Cabo Verde

Tenha uma boa postura à secretária

In Visão, Supl Nº 4, Nº 711, 19 Out 2006, p. 33
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RISCOS PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO 

PAULOS, Catarina Isabel Fonseca
Lisboa: Verlag Dashöfer Edições Profissionais, Nov 2009, 384 p.
ISBN: 978-989-642-066-6
MON 06290

Quando ocorre um sinistro grave numa obra ou unidade industrial, o evento é frequentemente 
noticiado nos vários órgãos de comunicação social, havendo quase de imediato importante 
mobilização para a prevenção de acidentes de trabalho.
No entanto todos os dias, em todos os sectores de actividade, em todos os escalões etários e 
níveis de escolaridade ocorrem ameaças à saúde dos trabalhadores cujo desfecho pode ser tão 
fatal quanto uma queda em altura. Estes riscos insidiosos e emergentes na nossa sociedade incluem o stress, o mobbing, 
o assédio sexual e moral, ou o consumo excessivo de substâncias psicoactivas (como o álcool e outras drogas). Dotada de 
vastos conhecimentos académicos e empíricos sobre riscos psicossociais no meio laboral, a Dra Catarina Paulos, Mestre 
em Medicina Legal e Ciências Forenses, descreve detalhadamente cada uma destas ameaças, suas consequências e como 
minimizá-las. Prefaciada pelo muito reputado Dr. Manuel Maduro Roxo da ACT, esta obra é indispensável para Psicólogos 
e profissionais da Segurança e Saúde do Trabalho.

DESTAQUES DE OBRAS

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO: INCLUI GUIA DE LEGISLAÇÃO

FREITAS, Luís Conceição
Lisboa: Edições Silabo, 2011, 730 p.
ISBN: 978-972-618-918-2
MON 06501

As principais técnicas que devem ser implementadas nas empresas com vista à definição de 
políticas, à organização das actividades de SST (Segurança e Saúde do Trabalho), ao planeamento 
da prevenção e ao controlo de riscos profissionais são apresentadas nesta obra de modo claro 
e sistematizado através de exemplos práticos. Este Manual é um instrumento de apoio para a 
compreensão dos inúmeros domínios da SST, dos riscos industriais convencionais aos riscos emergentes de novas formas 
de organização do trabalho. É um auxiliar fundamental para profissionais ou estudantes e, em geral, para todos aqueles 
que desejem adquirir competências em áreas tão importantes como a Saúde do Trabalho, Segurança do Trabalho, Higiene 
Industrial, Ergonomia e Psicossociologia do Trabalho.

ERGONOMIA NO DIA A DIA

REBELO, Francisco
Lisboa: Edições Silabo, 2004, 156 p.
ISBN: 972-618-328-6
MON 05694

Sabemos por experiência própria que o modo como nos sentimos (fisicamente, mentalmente, 
socialmente e espiritualmente) é influenciado pelo tipo de interacções que fazemos com os envolvimentos 
que usamos no dia a dia. É pois de extrema importância preocuparmo-nos com a qualidade destes 
envolvimentos, no sentido de promover uma adequação que possa contribuir para a melhoria da 
nossa qualidade de vida. Neste livro, pretende-se dar um contributo a este desafio, mostrando de que forma a Ergonomia 
pode contribuir para a melhoria de vida de todos nós. Neste sentido, este livro é dirigido às pessoas que estão interessadas em 
melhorar a sua qualidade de vida, transformando os envolvimentos que utilizam no dia a dia. É também dirigido a projectistas 
e gestores responsáveis por garantir aos consumidores e aos trabalhadores envolvimentos que promovam melhores condições 
de segurança e saúde, assim como melhoria da eficácia dos sistemas. Neste livro vamos dar informações necessárias à análise 
de postos de trabalho em escritórios, referir os problemas e apresentar algumas soluções. Estas recomendações permitirão 
que um trabalhador possa fazer em casa, ou numa pequena empresa, pequenos ajustes no seu posto de trabalho de modo a 
proporcionar um melhor conforto e segurança. É, no entanto, importante referenciar que apenas estas recomendações não são 
suficientes para eliminar todos os problemas, em particular, os ambientais, organizacionais e de software. 
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DESTAQUES DE OBRAS

- APSEI. Conformidade de sistemas de deteção contra 
intrusão. Lisboa: Proteger, 2015. In Proteger nº 23,  Abril 
2015 * PP 278/2015/23

- BENTES, Helena. Prevenção de riscos profissionais. 
Lisboa: Pessoal, 2013. In Pessoal nº 124, Abril 2013 * PP 
191/2013/124

- BENTES, Helena. Gerir o stress e os riscos psicossociais. 
Lisboa: Pessoal, 2015. In Pessoal nº 146, Abril 2015 * PP 
191/2015/146

- BRAZ, Pimenta; ANTUNES, Samuel; MARTINS, Virna. 
Especial HSST. Lisboa: Pessoal, 2015. In Pessoal nº 148, 
Junho 2015 * PP 191/2015/148

- CASTRO, Andreia. Um inimigo furtivo. Lisboa: Hu-
man, Fev 2015. In Human nº 74, Fevereiro 2015, p. 44 * PP 
277/2015/74

- FERNANDES, Fernanda. Ergonomia a ciência do bem-
estar. Lisboa: Dirigir, 2012. In Revista Dirigir, nº 117, 
Supl., Jan/Mar 2012. p. 53-57 * PP 12/2012/117

- FILIPE, Rogério. Segurança de pessoas: serviços de se-
gurança e saúde no trabalho: não basta legislar, importa 
esclarecer. Lisboa: Proteger, Dez 2014. In Proteger nº 22, 
Dez 2014, p. 12-18 * PP 278/2014/22

- GOMES, António Rosa. Sistemas de extinção por sprin-
klers. Lisboa: Proteger, Set/Dez 2013 * PP 278/2015/23

- MACHADO, Osvaldo, AZEVEDO, Rui. Exposição ao ruído 
e proteção dos trabalhadores. Lisboa: Proteger, Set/Dez 2013. 

In Proteger nº 19, Set/Dez 2013, p. 39-43 * PP 278/2013/19
- OUVRARD, Christian. O alcoolismo na empresa: a con-

spiração do silêncio. Lisboa: Dirigir,1995. In Revista Diri-
gir, nº 35, Fevereiro 1995. p. 36-40 * PP 12/1995/35

- PEDROSA, Ana Rita. Proteger o pé em contexto laboral. 
Lisboa: Proteger, Abril 2015 * PP 278/2015/23

- PROENÇA, Rui Mascarenhas. Segurança centralizada: 
implementação de centrais de alarme e monitorização 
de alarmes. Lisboa: Proteger, Set/Dez 2013. In Proteger nº 
19, Set/Dez 2013, p. 16-20 * PP 278/2013/19

- s.a. Avaliação de riscos. Lisboa: Pessoal, 2013. In Pessoal 
nº 127, Julho 2013. p. 44-45 * PP 191/2013/127

- SANTOS, João Vilarinho. Ficha de aptidão: um docu-
mento complexo?. Lisboa: Pessoal, Dez 2013. In Pessoal 
nº 131, Dez 2013, p. 88 * PP 191/2013/131

- SILVA, Carla Santos; LOPES, Manuel Silva. Medicina no 
trabalho em outsourcing: mais valor para o cliente. Lis-
boa: Pessoal, 2005.In Pessoal nº 36, Setembro 2005, p.58 * 
PP 191/2005/36

- SÍTIMA, Gonçalo. Prevenção de incêndios em acervos 
documentais valiosos. Lisboa: Proteger, Mai/Ago 2013. In 
Proteger nº 18, Mai/Ago 2013, p. 42-43 * PP 278/2013/18

- CARRION, Rosinha. Assédio moral no trabalho : 
um estudo com “suspeiros” etnográficos das rela-
ções de poder nas organizações. in ….PP 76/2008/2

- AURELIO, José Alexandrino. Segurança, higiene e saúde 
na construção civil : legislação. Lisboa: Vislis Editores, Junho 
1998. 522 p. MON 02733 A; MON 02733 B; MON 02733 C

- CABRAL, José Paulo. Gestão da manutenção de equipa-
mentos, instalações e edifícios: um verdadeiro guia para 
organizar e pôr em prática a sua gestão de ativos. Lisboa: 
Lidel Edições Técnicas, 2013. 424 p. MON 06877

- CHAMUSCA, Alexandre. Domótica & segurança elec-
trónica: a inteligência que se instala. s.l. Ordem dos En-
genheiros,  2006. 224 p. MON 06887

- HENRIQUE, Adelino. Manual de segurança para vigi-
lantes e empresas. Men Martins: Publicações Europa-
América, 1995. 115 p. MON 05688

- MIGUEL, Alberto Sérgio S. R. Manual de higiene e se-
gurança do trabalho. Porto : Porto editora, 1998. 512 p. 
MON 03848

- NOBRE, Carlos Aníbal Xavier. Manual de sistemas de segu-
rança electrónica. Lisboa: APSEI, 2010. 335 p. MON 06889

- O ATALAIA .  Alcoolismo. - Santo André: O Atalaia, s.d. 
. 31p. ORG 06251

- PINTO, Abel. Sistemas de gestão da segurança e saúde 
no trabalho : guia para a sua implementação.  Lisboa: 
Edições Silabo, 2005. 367 p. MON 03278

- QUINTAS, Paula. Manual de Direito da Segurança e 
Saúde no Trabalho. Coimbra: Edições Almedina, 2014.  
200 p., MON 06830

- ROBERTO, António Possidónio; CASTRO, Carlos Ferreira 
de. Manual de exploração de segurança contra incêndio em 
edifícios. Lisboa: APSEI, 2010. 165 p. MON 06888

- ROSSI PH. D., Ana; PH. D. Pamela L. Perrewé: …[et.
al.]. Stresse qualidade de vida no trabalho: perspectivas 
atuais da saúde ocupacional . São Paulo: Edições Atlas, 
2005. 197 p. MON 06341

- VILAR, Manuel Dória . Acidentes de trabalho e doenças 
profissionais: anotado e comentado: jurisprudência, legis-
lação, formulários. Lisboa: Visilis, 2000. 1323 p. MON 03705

ARTIGOS

LIVROS
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ALMEIDA, Carlos Ferreira
Contratos IV: Funções. Circunstâncias. Interpretação
Coimbra: Edições Almedina, 2014
ISBN: 978-972-40-5728-6 * MON 06608/4

ALVES, Carlos Francisco
Os Investidores Institucionais e o Governo das Sociedades: 
Disponibilidade, Condicionantes e Implicações
Coimbra: Edições Almedina, 2005
ISBN: 972-40-2508-X * MON 06850

LEITÃO, Adelaide Menezes (Coordenação)
Estudos do Instituto de Direito do Consumo
Coimbra: Edições Almedina, 2014
ISBN: 978-972-40-5488-9 * MON 06542/4

SANTOS, Gonçalo André Castilho dos
A responsabilidade civil do intermediário financeiro perante o cliente
Coimbra: Edições Almedina, 2008
ISBN: 978-972-40-3164-4 * MON 06848

GUERREIRO, Sérgio
Introdução à Engenharia de software
Lisboa: FCA - Editora de Informática, 2015
ISBN: 978-972-722-795-2 * MON 06879

SARAIVA, Francisco
Independência e Responsabilidade Civil do Auditor Externo das 
Sociedades Comerciais Cotadas
Coimbra: Edições Almedina, 2015
ISBN: 978-972-40-5793-4 * MON 06836

LIMA, Pires de; Varela, Antunes 
Código Civil Anotado
Coimbra Editora: Coimbra Editora, 2010
ISBN: 972-32-0036-8 * REF 06587/6

VEIGA, Alexandre Brandão da
Transmissão de valores mobiliários
Coimbra: Edições Almedina, 2010
ISBN: 978-972-40-2089-1 * MON 06846

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA
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VEIGA, Alexandre Brandão da
Acesso à informação da administração pública pelos particulares
Coimbra: Edições Almedina, 2007
ISBN: 978-972-40-3013-5 * MON 06849

VEIGA, Alexandre Brandão da
Crime de manipulação defesa e criação de mercado
Coimbra: Livraria Almedina, 2001
ISBN: 972-40-1594-7 * MON 06847

RISO, Walter
Não, obrigado: Aprenda a dizer não em casa e no trabalho
Alfragide: Lua de Papel, 2009
ISBN: 978-989-23-0329-1 * MON 06831

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

Legislação BCV – Saúde e Segurança no Trabalho
➢ Declaração de rectificação, de 01-07-2015 - Rectificação à Lei nº 86/VIII/2015, de 14 de Abril, que regula a instalação e 

utilização de sistemas de videovigilância em espaços públicos e em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, 
com a finalidade de assegurar a protecção de pessoas e bens, a segurança e ordem públicas, prevenir a prática de crimes 
e a auxiliar a investigação criminal. BO Nº 39 – I Série 

➢  Lei nº 86/VIII/2015, de 14-04-2015 - Regula a instalação e utilização de sistemas de videovigilância em espaços públicos 
e em locais de acesso vedado ou condicionado ao público, com a finalidade de assegurar a protecção de pessoas e bens, a 
segurança e ordem públicas, prevenir a prática de crimes e auxiliar a investigação criminal. BO Nº 24 – I Série 

➢  Portaria n.º 25/2014, 08 de Maio de 2014 - Aprova o modelo oficial e exclusivo do cartão profissional do pessoal de 
vigilância previsto no artigo 21º e no nº 3 do artigo 22º da Lei nº 50/VII/2009. BO Nº 31 - I Série

➢ Resolução nº 20/2014, 14 de Março de 2014 - Aprova Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST). BO 
Nº 18 - I Série

➢ Lei nº 37/VIII/2013, de 7-08-2013 - Estabelece os princípios gerais de saúde mental e regula o internamento compulsivo 
dos portadores de anomalia psíquica, designados como pessoas com transtornos mentais e comportamentais. BO Nº 
39 - I Série

➢ Lei nº 34/VIII/2013, de 24-07-2013 - Estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salva-
guarda do repouso, da tranquilidade e do bem-estar das populações. BO Nº 37 - I Série

➢ Decreto-Regulamentar nº 14/2012, de 14 -06-2012 - Define as condições de instalações e meios materiais e humanos 
adequados ao exercício da actividade de segurança privada. BO Nº 34 - I Série

➢ Decreto-Regulamentar nº 13/2012, de 14 -06-2012 - Regulamenta a obrigatoriedade das entidades titulares de alvará 
para a prestação de serviços de segurança privada e as entidades titulares de licença para organizarem serviços de auto-
protecção de possuírem um director de segurança, com formação, funções e condições nele previstos. BO Nº 34 - I Série

➢ Decreto-Lei nº 64/2010, de 27-12-2010 - Estabelece as regras gerais de planeamento, organização e coordenação para 
promover a segurança, higiene e saúde no trabalho em estaleiros de construção. BO Nº 50 - I Série

➢ Lei nº 50/VII/2009, de 30-12-2009 - Define o Regime Jurídico de Exercício da Actividade de Segurança Privada. BO Nº 
49, Supl. - I Série

➢ Decreto-Lei nº 55/99, de 6 -09-1999 - Fixa medidas que garantam nos locais de trabalho, a segurança e a saúde dos 
trabalhadores. BO Nº 32 - I Série

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.
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A EU-OSHA é a agência de informação da União Europeia 
em matéria de segurança e saúde no trabalho. O trabalho deles 
contribui para o Quadro estratégico da UE para a saúde e segu-
rança no trabalho 2014-2020  e outros programas e estratégias 
relevantes, como a Europa 2020 .
A EU-OSHA trabalha para tornar os locais de trabalho eu-
ropeus mais seguros, mais saudáveis e mais produtivos - em 

benefício das empresas, dos trabalhadores e dos governos. Promovem uma cultura de prevenção de riscos para melhorar as 
condições de trabalho na Europa.
Desenvolvem, reúnem e fornecem informações, análises e ferramentas com vista a promover o conhecimento, a sensibili-
zação e o intercâmbio de informações fiáveis e relevantes, bem como de boas práticas, em matéria de segurança e saúde no 
trabalho (SST) para responder às necessidades de todos quanto se dedicam às questões da SST. 
Na Secção “legislação” pode-se aceder a Diretivas da EU, Orientações da EU, Normas da EU e Legislação Nacional em ma-
téria de segurança e saúde no trabalho. No item “Ferramenta e Publicações” encontra-se as publicações desde relatórios de 
investigação circunstanciados até boletins e-facts temáticos, concebidos para utilização nos locais de trabalho. O descarrega-
mento de todas elas é gratuito. Pode-se também proceder a pesquisas na biblioteca por tipo de publicação ou palavra-chave. 
Talvez lhe interesse também assinar o boletim informativo mensal gratuito – permite facilmente mantê-lo atualizado em 
matéria de SST. 

https://osha.europa.eu/pt

A APSEI é o interlocutor institucional das empresas de Segurança Electrónica, Segurança 
no Trabalho e Proteção contra Incêndio em Portugal. A intervenção da APSEI no mercado 
tem-se feito no âmbito da defesa dos legítimos interesses das empresas e dos profissionais 
da Segurança, designadamente através do diálogo permanente com os órgãos de Poder 
e instituições públicas. Desde a procura das melhores soluções para os problemas do 
sector, passando pelo auscultar da opinião e dos problemas específicos dos empresários e técnicos, e terminando numa 
multiplicidade de serviços exclusivos, a APSEI oferece uma importante mais-valia aos seus Associados. A APSEI integra 
a Comissão de Acompanhamento da Implementação do Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, 
contribuindo ativamente, juntamente com outras entidades do setor, para a constante melhoria das condições de segurança 
nos edifícios em Portugal. A missão da EPSEI é representar, intervir e promover os interesses das empresas com o intuito de 
favorecer o crescimento sustentado do sector da Segurança Electrónica, Segurança no Trabalho Protecção contra Incêndio.Na 
primeira página visualizamos “Em destaque” cursos, campanhas, fórum, catálogo de formação,…etc, a secção “Novidades” 
com Informação publicada recentemente no portal, “Agenda” e o item “Pesquisa”. No menu superior, no item “Informação” 
encontramos a revista PROTEGER- versão digital enquanto na secção “Serviços” temos a biblioteca da APSEI que permite-
lhe ter acesso a um repertório diversificado de informação técnica e científica sobre Segurança. 

www.apsei.org.pt

 A SAGIES, constituída em 1992, está vocacionada para a prestação de 
serviços de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) indispensáveis à vigilância da 
saúde dos trabalhadores e das condições ambientais de trabalho.
A SST é, mais que uma obrigatoriedade legal, relevante para o sucesso 
empresarial contribuindo para a redução do absentismo (reduzindo a incidência 
das doenças profissionais e da sinistralidade laboral) e, em consequência, para o 

aumento da produtividade e competitividade das organizações, criando igualmente condições para o incremento dos índices 
de motivação dos colaboradores.
A página inicial dá acesso as últimas notícias e a área privada. No menu superior encontramos os itens como “Legislação 
Base” com a legislação da área e “Artigos Publicados” com matérias de revistas disponíveis para consulta e download.

http://www.sagies.pt/

PUBLICAÇÕES DIGITAIS
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EDIÇÕES SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

EDIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE

•  Não ligue para o 112 para obter informações; 
•  Continue a usar o número de telefone interno 
7006 da Sala de Segurança para alertar sobre 
situações de risco à segurança de pessoal e das 
instalações; 
•  O 112 não substitui os números de 
emergência nacionais. 

O 112 deve ser usado apenas em caso de emergência:  

NÚMERO DE EMERGÊNCIA 
INTERNO DO BCV 

O que é? 

O que acontece quando liga 112? 

O 112 é o Número de Emergência Interno do 
Banco de Cabo Verde, acessível de qualquer 
telefone interno, para ser usado exclusivamente 
em caso de emergência. 

Em que situações devo usar o 112? 

Um  segurança devidamente treinado irá atender 
a sua chamada. Dependendo do tipo de 
emergência o Departamento responsável pelos 
Recursos Humanos / Área responsável pela 
segurança poderá tratar o seu pedido ou 
transferir para um serviço de emergência mais 
apropriado. 

Observações 

•   Se suspeitar de um incêndio; 
•   Se confirmar um incêndio; 
•   Se alguém ferir-se ou magoar-se  gravemente; 
•   Se alguém sentir mal ou ficar doente de 
repente; 
•   Se houver outros acidentes de trabalho; 
•   Situações suspeitas / assalto/ acesso indevido; 

Departamento de Recursos Humanos e Administração 
Área de Património, Manutenção e Segurança 



Biblioteca do Banco de Cabo Verde8

Ficha Técnica

Edição:  Centro Documentação e Informação
Paginação: Área de Documentação e Arquivo (ADA)
Distribuição: Online e Impressão para Biblioteca

◆ MELGOSA, Julián 
Desfrutar da vida: guia prático para viver mais e melhor
Madrid: Ed. Safeliz/Servir , 2014 REF 06590

◆ MELGOSA, Julián 
Mente positiva: guia prático para qualquer situação
Madrid: Ed. Safeliz/Servir , 2011 REF 06591

◆ ROGER, Jorge D. Pamplona
Corpo saudável: guia prático para o cuidado do corpo
Madrid: Ed. Safeliz/Servir , 2011 REF 06591

◆ VISÃO/Harvard Medical School
Dossier de saúde da Univerdade de Harvard
Lisboa: Visão, 2002 ORG 06169/1

◆ VISÃO/Harvard Medical School
Dossier de saúde da Univerdade de Harvard
Lisboa: Visão, 2002 ORG 06169/2

◆ VISÃO/Harvard Medical School
Dossier de saúde da Escola Medicina de Harvard
Lisboa: Visão, 2003 ORG 06675

TEMPO DE LAZER

CONHEÇA A BIBLIOTECA
A Biblioteca do Banco de Cabo Verde é uma biblioteca 
especializada, tendo como objetivo principal dar apoio 
bibliográfico aos trabalhos do banco, através da aquisi-
ção, gestão e difusão de informação científica e técnica 
nacional, estrangeira, de organismos internacionais e 
de informação produzida pelos serviços de publicação 
do BCV. Ela oferece os seus serviços a investigadores, 
universitários, entidades e funcionários.
É, ainda, permitido o acesso a todos os cidadãos que 
necessitem de consultar informação que não se en-
contre disponível noutras bibliotecas e serviços de 
documentação, designadamente informação econó-
mico-financeira.

S A L A
d e  L E I T U R A
A Sala de Leitura está acessível ao público, mediante autorização 
do responsável, que permite consulta local das publicações 
existentes na colecção do Banco e o acesso à base de dados, bem 
como solicitar a realização de pesquisas, tendo os colaboradores 
no activo, prioridade no atendimento.

Horário
De 2ª a 6ª Feira das 8h30 às 12h00 e das14h00 às 16h00. Última 
entrada até às 11h00 no período da manhã e as 15h00 no período 
da tarde.

Contactos
Tel.: +238 260 7000/72
E-mail: cdi@bcv.cv

Aconteceu…

no dia 31 de Julho de 2015

Feira de Segurança e Saúde no 
Trabalho

Com a colaboração  especial do 
Dr. Henrique Vera Cruz


