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ApresentAção

O tema escolhido para os nossos leitores, nesta edição da Newsletters é “Liderança”. Destacam-se também 
sinopses de obras alusivas ao tema, publicações do BCV, e legislações sobre o tema. Todas as publicações 
constantes desta edição estão disponíveis para consulta e empréstimo na Biblioteca. Desejamos-lhe boa leitura!

o que esperAmos de nossos Líderes
By Thomas S. Bateman; Scott A. Snell 

O que as pessoas esperam de um líder? Em termos gerais, elas buscam a ajuda do líder para atingir metas. Tais 
metas incluem não apenas aumento salarial e promoção, porém ajuda no crescimento profissional, eliminando 
obstáculos de forma a permitir altos níveis de desempenho, além de tratamento respeitoso, justo e ético. Os 
líderes são mais úteis as pessoas quando as ajudam a adquirir iniciativa própria e boa visão critica, permitem-
lhes crescer e as ajudam a se tomarem bons colaboradores. As pessoas esperam do líder aspectos que serão 
descritos a seguir e que estão mencionados em outros Capítulos do livro.

De que as organizações precisam? As organizações precisam de líderes em todos os níveis. Elas necessitam de 
líderes em toda a organização para realizar aquilo que as pessoas desejam, mas também para ajudar a criar e 
implementar direcionamento estratégico.

Essas duas perspectivas – do que as pessoas desejam e do que as organizações precisam - estão claramente 
combinadas em um conjunto de cinco comportamentos-chave, identificados por James Kouzes e Barry 
Posner, dois autores e consultores dos mais renomados. Os melhores líderes 1) desafiam o processo - eles 
desafiam as crenças e práticas convencionais, e criam mudanças; 2) inspiram uma visão compartilhada-eles 
apelam para os valores das pessoas, motivando-as a se importarem com uma missão relevante; 3) propiciam 
a atuação das outras pessoas-eles fornecem informações às pessoas e dão-lhes poder para desempenhar seus 
potenciais plenos; 4) servem de modelo de comportamento-eles não apenas dizem as pessoas o que fazer, eles 
são exemplos vivos dos ideais em que acreditam; e 5) despertam os sentimentos das pessoas-eles demonstram 
interesse, oferecem compensações e usam várias abordagens para motivar as pessoas de maneira positiva.

Esses e outros aspectos da liderança serão abordados neste Capítulo e nos Capítulos seguintes. Os temas 
discutidos ajudarão o estudante a tornar-se não apenas um líder melhor; eles oferecerão parâmetros 
comparativos para ajudar na avaliação da competência e da justiça com que o chefe orienta o funcionário.

Continue a ler o artigo O que esperamos de nossos líderes,  Thomas S. Bateman; Scott A. Snell, p. 394.
 In Administração  Colaboração no Mundo Competitivo.
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LIderAnçA InteLIGente: CrIAr A pAIXão peLA mudAnçA  

HOOPER, Alan; POTTER, John
Lisboa: Actual Editora, 2011
MON 06521

Este livro oferece uma abordagem prática e inovadora para desenvolver capacidades de liderança 
e ensina a tirar partido da mudança de forma eficaz, através da conquista dos “corações e mentes” 
de todos os envolvidos.

O tema da liderança está na ordem do dia e este livro aborda, de forma acessível tendências 
dominantes do desempenho eficaz da gestão. Se, para muitos, a mudança é vista como uma 
ameaça, para outros representa um desafio e uma oportunidade de futuro. Saber liderar eficazmente em tempos de mudança, 
mais do que uma capacidade, resulta da experiência de vida e do desenvolvimento de competências adequadas para motivar 
e conquistar o empenho e compromisso de todos os colaboradores.

Dirigido a um público universitário, gestores e todos os interessados na ciência da liderança, esta obra explica quais 
são os factores-chave para uma liderança de sucesso. Conceitos como delegação de poder (empowerment), coaching, 
responsabilização, comunicação eficaz, níveis de liderança e avaliação da liderança são aprofundados ao longo de oito 
capítulos.

Os vários casos de liderança de sucesso apresentados tiveram por base vinte e cinco entrevistas a líderes com provas dadas. 
Em comum, destaca-se o facto de todos enfrentarem este desafio com inteligência e de assumirem uma forte paixão pela 
mudança. Esta leitura é ilustrada com diagramas, esquemas de resumo e, o último capítulo, permite estimar o sucesso da 
liderança com a ajuda de vários testes de avaliação.

destAques de oBrAs

LIderAnçA de equIpAs nA resoLução de proBLemAs CompLeXos: um GuIA 
pArA A InoVAção orGAnIZACIonAL

SOUSA, Fernando J. V. Cardoso de; MONTEIRO, Ileana P. 
Lisboa: Edições Silabo, 2010 ão Paulo: 
MON 06504

Em épocas turbulentas poucas coisas podem ter maior importância do que potenciar o funcionamento 
de uma organização sob a forma de equipas multidisciplinares, orientadas para levar a cabo projectos 
de inovação no âmbito dos objectivos definidos pela gestão, pois é nessa acção, e não apenas nos 
financiamentos de I&D, que pode estar uma das soluções para o desenvolvimento sustentado. Esta obra, 
dirigida às organizações em geral e às PME em particular, expõe e discute a natureza da criatividade e da inovação, a liderança de grupos 
na perspectiva da facilitação e a utilização do método «Resolução Criativa de Problemas (RCP)» como forma de trabalho em equipa. 

AdmInIstrAção: LIderAnçA e CoLABorAção no mundo CompetItIVo 

BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A.
São Paulo: McGraw-Hill, 2007
MON 06547
Nesta obra, os autores analisam a liderança e a colaboração como factores-chave para o êxito de todas 
organizações que pretendam ser bem-sucedidas no mundo globalizado e reiteram a importância de o gestor 
desenvolver determinadas habilidades para a tomada de decisões fundamentais ao negócio da empresa.

Nesse sentido, destacam quatro práticas básicas que devem ser levadas em consideração para conquistar e 
manter clientes/consumidores satisfeitos e construir vantagens competitivas: custos, qualidade, velocidade e 
inovação. 

Para facilitar o processo de aprendizagem do futuro administrador, este livro foi estruturado com base em inúmeros recursos pedagócios, 
destacando-se : resumo do conteúdo e objectivos de aprendizagem no início e no final de cada capítulo, termo-chave na margem com 
difinição de cada um deles, questões para discussão, caso de abertura e conclusão ao final do capítulo, exercícios práticos e apêndices.
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destAques de oBrAs

ArtIGos

– ANDRADE, Mário Sul de. Líderes digitais nas organiza-
ções. Lisboa: Human, Out 2016.In Human nº 92, out 2016. 
P. 10-11. PP 277/2016/92

–ANTUNES, Samuel. 10 Competências para o futuro. In 
Pessoal, Set 2014, p. 35-47 * PP 191/2015/139

–BERNARDO, F..tornar-se um líder eficaz. In Dirigir nº 
23, mar-abr 1992. p. 78-81 * PP 12/1992/23

–COSTA, Etelberto; SILVA, Margarida G.da S.; Pereira, Filipa; …
[et.al]. especial formação: aperfeiçoar lideranças para o futu-
ro. In Pessoal nº 150, setembro 2015. p. 40-48 * PP 191/2015/150

– CUNHA, Miguel Pina e; REGO, Arménio; CUNHA, Rita 
campos e; …[et. Al]. Liderança: a dialéctica entre líderes 
e seguidores. In Manual de comportamento organizacio-
nal e gestão * MON 05664

–FALCONI, Vicente. um líder nasce líder ou pode ser con-
struído?. São Paulo: Exame Brasil, set 2016. p. 85-86 * PP 
239/2016/17

–FERREIRA, Fernando. Liderar, motivar e comunicar com 
o skype. In Dirigir nº 11, junho 2015 * PP 12/2015/11

–MAMEDE, Cláudia; RIBEIRO, Neuza. Inteligência moral 
na liderança. Lisboa: Recursos Humanos Magazine, nov-
dez 2013. P. 30-35 * PP 209/2013/89

–MARQUES, Maria Ana. o que é o sucesso sustentável e 
porque é a liderança essencial dentro de uma organiza-
ção. In Recursos Humanos Magazine nº 102, Jan/Fev 2016, 
p. 28-29 * PP 209/2016/102

–REGO, Arménio. explosões de liderança. In Recursos Hu-
manos Magazine nº 19, set 2009. p. 22-33 * PP 209/2009/19

–REGO, Arménio; CUNHA, Miguel Pina e. A psicologia do 
penalti: sete lições para a liderança das organizações. In 
Recursos Humanos Magazine, nov-dez 2014. p. 24-28 * PP 
209/2014/95

–REGO, Arménio; CUNHA, Miguel Pina e. Liderança: en-
sinar a aprender e aprender a ensinar. In Recursos Hu-
manos Magazine, mai-jun 2002. p. 32-39 * PP 209/2002/20

–VIEIRA, Rita. desenvolvimento da liderança: what’s 
next?. In Recursos Humanos Magazine nº 102, jan/fev 
2016. p. 20-23 * PP 209/2016/102

–SANTOS, Fernando. A liderança de um visionário pro-
gramático na conquista do «euro do 2016». In Human nº 
91, set 2016. p. 12-18 * PP 209/2016/91

–SILVA, Victor Gomes da. Competitividade em tempo de 
mudança: uma banca diferente surgiu nas décadas de 
80 e 90. In Revista da Banca nº 55, jun 2003. p. 5-56 * PP 
94/2003/55

LIVros

–BOTHWELL, Lin. A arte da liderança. Lisboa: Editorial 
Presença, 1991 * MON 02768

–CASCÃO, Ferreira; NEVES, Augusto. Liderança e Ani-
mação de equipas. Porto: Edições Ipam, Julho 2001* 
MON 06885

–HESSELBEIN, Frances (ed. lit.); GOLDDSMITH, Mar-
shall (ed. lit.); SOMERVILLE, Iain (ed. lit.). Liderança 
para o seculo XXI. São Paulo: Futura, 2000 * MON 03245

–HESSELBEIN, Frances (ed. lit.); COHEN, Paul M. de lid-
er para lider : artigos da prestigiada revista Leader to 
leader, da druker Foundation. São Paulo: Futura, 1999 * 
MON 03282

–LENCIONI, Patrick. As cinco tentações de um gestor: 
uma fábula sobre a liderança. Mem Martins: Edições CE-
TOP, 1998 * MON 02682 A; MON 02682 B 

–LEWIS, Jordan D. A empresa conectada: como as empre-
sas lideres vencem através da aliança cliente-fornecedor. 
São Paulo: Pioneira, 1997 * MON 03399

–NANUS, Burt; DOBBS, Stephen M. Liderança para o ter-
ceiro setor: estratégias de sucesso para organizações sem 
fins lucrativos. São Paulo: Futura, 2000 * MON 03436

–NORMANN, Richard. Administração de serviços: estra-

tégia e liderança na empresa de serviços. São Paulo: Edi-
tora Atlas,1993 * MON 03388

–REGO, Arménio; CUNHA, Miguel Pina e. A essência da 
liderança: mudança: resultados: integridade: teoria, 
prática, aplicações e exercícios de auto-avaliação. Lis-
boa: Editora RH, 2004 * MON 05652

–REGO, Arménio; CUNHA Miguel Pina e; GOMES, Diana 
Oliveira. porque não gosto do meu chefe : uma viagem 
aos confins das más práticas de liderança. Lisboa: Ed-
ições Sílabo, 2010 * MON 06810

–REGO, Arménio; CUNHA, Miguel Pina e. Liderança pos-
itiva. Lisboa: Edições Silabo, 2010 * MON 06553

–REGO, Arménio. Liderança de reuniões: na senda de 
soluções mais criativas. Lisboa: Edições Silabo, 2001 * 
MON 03863

–SILVA, Pedro Tavares; TORRES, Catarina Botelho. Gestão 
e liderança para profissionais de tI. Lisboa: FCA-Editora 
de Informática, Jul 2010 * MON 06671

–VRIES, Manfred F. R. Kets de. Liderança na empresa: 
como o comportamento dos lideres afeta a cultura in-
terna. São Paulo: Atlas,1997 * MON 03232

–WHITEHORN, Will; RAKE, Sir Michael; FREEMAN, 
Ken; …[et.al]. Liderar pelo exemplo. Lisboa: Actual Edi-
tora, Mar 2009 * MON 06609
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ALBAHARI, Joseph; ALBAHARI, Ben
C# 6.0 in a nutshell
Beijing: O’Reilly Media, 2015
ISBN: 978-1-491-92706-9  * MON 06978

BECHO, Renato Lopes
Filosofia do direito tributário
São Paulo: Saraiva, 2009
ISBN: 978-85-02-08433-9 * MON 06977

COSTA, Renaldo Rocha
Análise empresarial avançada para crédito
Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2003
ISBN: 85-7303-459-9 * MON 06982

CARVALHO, Jorge Morais
Manual de direito do consumo
Coimbra: Edições Almedina, Jan 2016
ISBN: 978-972-40-6384-3 * MON 06960

CUNHA, Carolina
Manual de Letras e Livranças: noções gerais, aval, subscrição em branco, subscrição de favor, 
desconto bancário
Coimbra: Edições Almedina, Dez 2015 
ISBN: 978-972-40-6421-5 * MON 06961

MATARAZZO, Dante Carmine 
Análise financeira de balanços: Abordagem gerencial
São Paulo: Editora Atlas, 2010
ISBN: 978-85-970-0454-0 * MON 06980

MICHAELIS, Mark 
Essential C # 6.0 
New York: Addison-Wesley, 2015
ISBN: 978-0-13-414104-6 * MON 06979

MOENJAK, Thammarak
Central banking: teory and pratice in sustaining monetary and  
financial stability
Singapore: John Wiley & Sons, 2016
ISBN: 978-1-118-83246-2 * MON 06983

noVAs AquIsIções dA BIBLIoteCA
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SAMPAIO, Lia Regina Castaldi; NETO, Adolfo Braga
O que é mediação de conflitos
São Paulo: Editora Brasiliense 2014
ISBN: 978-85-11-00114-3 * MON 06976

SILVA, José Pereira
Gestão e análise de risco de crédito
São Paulo: Editora Atlas, 2014
ISBN: 978-85-224-9095-0 * MON 06981  

RODRIGUES, Vasco
Análise económica do direito: uma introdução
Coimbra: Edições Almedina, Mar 2016
ISBN: 978-972-40-6411-6 * MON 06963

noVAs AquIsIções dA BIBLIoteCA

LeGIsLAção
Artigo  186° tipo de faltas

1. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.
2. São consideradas justificadas:

a)  Duas faltas em cada mês, por motivo de exercício de actividade sindical, por parte de delegados ou dirigentes sin  
dicais, respectivamente;

b)  Até cinco faltas consecutivas  por ocasião do casamento, desde que o empregador  seja avisado do acontecimento com 
a antecedência mínima de 8 dias;

c)  Até cinco faltas consecutivas por motivos de falecimento do cônjuge, convivente, de parente ou afim de primeiro grau 
da linha recta;

d) Até duas faltas consecutivas por motivo de falecimento de parente ou afim de qualquer outro grau da linha recta ou 
ate ao segundo grau da linha colateral;

e)  Até três faltas consecutivas por motivo de doença comprovada por declaração do médico;
f)  Mais de três e até trinta faltas consecutivas por motivo de doença comprovada por atestado médico;
g)  Até um dia de falta por cada prova ou exame que o trabalhador tenha de prestar em estabelecimento de ensino ou 

formação profissional;
h)  As faltas motivadas por facto não imputável ao trabalhador,  nomeadamente  as  decorrentes  do cumprimento  de 

obrigação legal ou decisão administrativa e judicial;
i) As faltas motivadas pela necessidade de prestação de assistência inadiável a membro  do seu agregado  familiar, por um 

período máximo de 5 dias;
j)  Até duas faltas consecutivas dadas pelo pai por ocasião do nascimento do filho;
k) As faltas prévia ou posteriormente  autorizadas  pelo empregador.

3. Na situação prevista na alínea f), prolongando-se a doença por um período superior a 30 dias, dar-se-á do facto conhe-
cimento à Direccão-Geral do Trabalho  que mandará examinar o trabalhador pela Junta de Saúde, cujo parecer, depois de 
homologado, e transmitido  à entidade empregadora e à instituição gestora da previdência.

4. São consideradas injustificadas todas as faltas não previstas no nº 2 deste artigo.

In Decreto-Legislativo nº 5/2007, de 16 de Outubro – BO nº 22

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.
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portal de Liderança é uma comunidade de líderes. 
É um portal de conteúdos sobre liderança e lideres. Contém 
entrevistas a diversos líderes, propostas de formação em lider-
ança, notícias sobre prémios recebidos na área de liderança, 
entrevista de personalidades de fizeram história, sugestões de 
leitura, pensamentos de líderes destacados, conselhos e docu-

mentos sobre liderança. No Item “Formação” faz divulgação da formação disponível e relevante sobre gestão e liderança, com links 
para programas os programas de cursos e comentários de pessoas que os frequentaram. São apresentados os objetivos dos cursos, 
assim como as datas e instituições que os vão acolher. No item “Conhecimento” encontramos alguns testes psicológicos para melhor 
compreender as suas características individuais e a forma como interage com os outros, permitindo avaliar o seu nível de inteligência 
emocional, as suas motivações ou aptidão para a liderança ou para a tarefa de gestão.

http://www.portaldalideranca.pt/

rH online, o clique dos recursos Humanos 
É um site de conteúdos de Recursos Humanos online. Na página 
inicial do site de RH online divulgam as últimas notícias, o 
destaque, a “colecção find out” com divulgação das novidades de 
livros, divulgam o site da Revista Pessoal e da Aprender Magazine. 
Na secção “RH Estratégico” encontramos diversos temas de 
recursos humanos, todos com vários artigos e links úteis. A secção 
“RH Suporte” é constituído pela “Biblioteca” que apresenta uma 
lista de livros sobre liderança para encomenda e legislação sobre RH. Também na Secção RH Média encontramos item com o 
site de revistas, noticias, entrevistas, artigos e crónicas e opinião online.

http://www.rhonline.pt/ 

rH editora, Editora especializada na área de RH em Portugal, criada 
em 1999, por Augusto Lobato Neves e João Pedro Barata. Na página inicial 
da Editora RH, fazem a divulgação das novidades de livros recentemente 
publicados e a divulgação da RH magazine bem como as publicações que 
brevemente serão publicadas. Também encontramos a secção “Catalogo RH” 
com a lista de publicações da área para venda.

http://www.editorarh.pt/pt
Base de dados jurídica da Legis-pALop
Base de dados jurídica Legis-Palop, disponível desde 2009. A Base de Dados Jurídica Oficial dos PALOP 
em www.legis-palop.or/bd disponibiliza-se o acesso a todos os actos normativos publicados desde as 
independências e aos anteriores a 1975 que ainda estão em vigor, jurisprudência (instâncias superiores), 
doutrina e documentos num total de mais de 40.000 registos! Nesta base de dados disponibilizam-se 
ainda versões consolidadas dos principais actos normativos (nomeadamente Códigos) e um Thesaurus 
através do qual o Utilizador tem acesso à análise comparativa dos ordenamentos jurídicos dos PALOP. 
Esta plataforma dos cinco Ministérios da Justiça conta com a colaboração das Imprensas Nacionais, 
Tribunais Superiores, PGR, Ordens dos Advogados e Universidades. Trata-se de uma ferramenta 
essencial para a afirmação da comunidade PALOP e para a promoção da cidadania lusófona que 
permite de forma simples e segura aceder à informação jurídica oficial dos PALOP.

http://www.imf.org/external/ 

puBLICAções dIGItAIs



Biblioteca do Banco de Cabo Verde 7

destAque

reLAtórIo do ConseLHo de AdmInIstrAção: reLAtórIo e 
ContAs 2015 do Banco de Cabo Verde
Num contexto de melhoria ainda que modesta do enquadramento externo, a economia cabo-verdiana evidenciou um dina-
mismo moderado. As condições macroeconómicas e financeiras relativamente mais favoráveis dos principais parceiros do país, 
bem como o menor crescimento da sua inflação, numa conjuntura de 
baixa generalizada dos preços das matérias-primas nos mercados in-
ternacionais, favoreceram a redução da fatura das importações do país, 
a recuperação das exportações e turismo, o crescimento das remessas 
dos emigrantes e a contenção dos preços no consumidor, beneficiando 
consequentemente o rendimento disponível das famílias cabo-verdia-
nas. 

De acordo com as estimativas das contas nacionais trimestrais do Ins-
tituto Nacional de Estatística, o ritmo de crescimento real da economia 
abrandou entretanto em 2015 de 1,9 para 1,5 por cento. Num contexto 
de reforço do pendor acomodatício da política monetária, o arrefeci-
mento da economia refletiu os impactos na atividade económica da 
política de consolidação orçamental (evidenciada no aumento das re-
ceitas fiscais, na redução das despesas de investimento e na contenção 
das despesas de funcionamento), do surgimento de constrangimentos 
na execução de determinados investimentos públicos e da contínua de-
terioração da confiança dos agentes económicos, com efeitos a nível da 
dinâmica do consumo (num ano em que o desemprego reduziu três 
pontos percentuais) e do investimento (consubstanciado numa procu-
ra bancável de crédito ainda modesta). 

edIções do BAnCo de CABo Verde

edIções do BCV
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Ficha Técnica

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

pIKe, Bob; ArCH, dave

Dealing with Difficult Participants: 127 Practical Strategies 
for Minimizing Resistance and Maximizing Results in Your 
Presentations
San Francisco: Jossey-Bass Pfeiffer,1997, 114 p.
MON 06952

sAnto AGostInHo

A cidade de Deus, Vol 2 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Mar 2011, 1442 p.
MON 03211/2

sAnto AGostInHo

A cidade de Deus, Vol 3
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,1996, p. 1445-2538
MON 03211/3

uKens, Lorraine L.

Energize Your Audience!: 75 Quick Activities That Get 
Them Started . . . and Keep Them Going
San Francisco: John Wiley & Sons, 2000, 209 p.
MON 06951

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 2607072; 2607148
E-mail: cdi@bcv.cv

Aconteceu…

Expo BCV - Universidades 
de 20 a 30 outubro e 23 de novembro de 2016

Com o objetivo principal de divulgar, apostar no marketing 
bibliotecário e alcançar um novo público, a Biblioteca do 
BCV organizou e realizou exposições temáticas de um 
dia, em todas Bibliotecas das Universidades e Instituições 
de Ensino Superiores da Praia, expondo os vários títulos 
bibliográficos do seu acervo.


