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APRESENTAÇÃO

O tema eleito para os nossos leitores, nesta edição da Newsletters é “Auditoria Interna”. 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!

Auditoria Interna

By Alberto Carneiro

A auditoria interna é realizada com recursos materiais e pessoal da própria empresa auditada e realiza-se por expressa 
decisão dos seus órgãos máximos de gestão. Tendo surgido muito mais tarde, a auditoria interna tem um vasto âmbito 
de actuação, pretendendo-se que auxilie a equipa de gestão no seu desempenho de atribuições e responsabilidades, com 
base nas suas avaliações e recomendações. Inicialmente, pretendia-se apenas que a auditoria interna se preocupasse com 
a segurança dos activos da empresa, a detecção de fraudes e a credibilidade da informação financeira, obtida de acordo 
com os procedimentos determinados pelos órgãos de gestão. Por estas razões, o auditor interno deveria oferecer ao 
auditor externo diversas análises e verificações, a fim de reduzir os custos do serviço por ele prestado.
Actualmente, entende-se que a auditoria interna deva constituir uma função de avaliação independente, embora pertença 
à própria organização, que tenha por finalidade o exame e a avaliação das suas actividades, constituindo assim um apoio 
à gestão empresarial. O desenvolvimento da auditoria interna foi muito influenciado pela criação, em 1941, nos EUA, 
do Institute of Internal Auditors (IIA), o qual, posteriormente, começou a agregar profissionais de diversas partes do 
mundo. Na perspectiva actual, indica-se como principais funções da auditoria interna as seguintes:
1) Assegurar a segurança da informação - em termos de gestão, os SI devem fornecer informações úteis ao processo 

de tomada de decisões, ao controlo de processos e resultados e à conformidade com exigências externas. Para tal 
é necessário que tais SI sejam examinados a fim de ser garantido que: a) os relatórios financeiros prestam uma 
informação adequada e segura e b) os respectivos controlos são eficazes.

2) Avaliar o cumprimento das directivas globais - para esta avaliação é necessária a montagem de sistemas que 
assegurem o cumprimento dos planos definidos, dos processos utilizados nas diversas áreas funcionais e da legislação 
vigente. Os auditores internos devem verificar a adequação e eficiência de tais sistemas e os resultados conseguidos 
nas actividades auditadas.

3) Assegurar a existência dos activos da organização - compete aos auditores internos gerir os procedimentos 
adequados e efectuar até inspecções físicas dos activos, para evitar os vários tipos de prejuízos que podem ocorrer 
na sequência de eventos como roubos, fogo, inundações, utilizações indevidas ou ilegais, deficiente arrumação e 
conservação.

4) Cuidar da economia e eficiência da utilização dos recursos - Os auditores internos devem verificar a existência de 
padrões operacionais de economicidade e de eficiência, o seu cumprimento, os devidos ocorridos em relação a esses 
padrões e as acções correctivas que foram efectivadas.

5) Verificar a consecução dos objectivos e metas previamente definidos - os auditores internos podem auxiliar 
a gestão de topo, analisando a utilização da informação relevante e a incorporação desses objectivos e metas nas 
operações ou nos controlos adequados.

Continue a ler o artigo Auditoria Interna, Alberto Carneiro, p. 11-13. In Auditoria de sistemas de informação.
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AUDITORIA INTERNA: AUDITORIA OPERACIONAL: MANUAL PRÁTICO PARA 
AUDITORES INTERNOS 
PINHEIRO, Joaquim Leite
s.l.: Rei dos Livros, 2010, 375 p.
ISBN: 978-989-8305-07-7
MON 05739

O livro Auditoria Interna Manual Prático para Auditores Internos 3.ª Edição apresenta uma visão 
moderna da auditoria operacional, orientada numa lógica de gestão do risco negativo e pretende destacar 
os aspectos essenciais para o sucesso dos auditores internos. Identifica os aspectos práticos da moderna 
auditoria interna, dando realce às recomendações em detrimento dos problemas identificados (identificar o problema é só um terço da 
questão; as outras duas, identificar a recomendação e implementá-la, são mais importantes) e estimula o auditor interno a ser proactivo 
na implementação da solução apresentada, em cooperação com o auditado. Os aspectos normativos e éticos são aspectos relevantes 
e abordados no presente livro, realçando que o sistema de controlo interno é uma responsabilidade de todos (com responsabilidade 
acrescida da gestão de topo) e que a ética é um valor que deve ser assumido pela gestão de topo e que o exemplo (ética e valores) deverá 
ser uma prática diária da gestão de topo.feedback dos colaboradores; escrever e clicar.

DESTAQUES DE OBRAS

BANKING INTERNAL AUDITING IN EUROPE: OVERVIEW AND RECOMMENDATIONS 
BY THE BANKING ADVISORY GROUP

EUROPEAN CONFEDERATION OF INSTITUTES OF INTERNAL AUDITING 
Berlin: Erich Schmidt Verlag Gmbh & Co, 2009, 156 p.
ISBN: 978-3-503-11037-7
MON 05738

The financial and banking environment is presently undergoing major changes. This book guides 
you towards a greater understanding of the European banking regulatory environment and its im-
pacts on the internal control and the internal audit function within banking organizations. The 
Banking Advisory Group of the European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIAA) presents you topics that 
are currently the intense focus of European and national attention. A list of thirteen recommendations by the Banking Advisory 
Group recaps the important points of this book. The volume is intended as a practical guidebook for internal auditors, particu-
larly those who are new to the function.

THE INTERNAL AUDITING HANDBOOK 

PICKETT, K. H. Spencer 
Chichester: John Wiley & Sons, 2010, 1070 p.
ISBN: 978-0470-51871-7
MON 06303 A; MON 06303 B

The first edition of The Internal Auditing Handbook received wide acclaim from readers and became 
established as one of the definitive publications on internal auditing. The second edition was released soon 
after to reflect the rapid progress of the internal audit profession. There have been a number of significant 
changes in the practice of internal auditing since publication of the second edition and this revised third 
edition reflects those changes. The third edition of The Internal Auditing Handbook retains all the detailed material that formed the basis 
of the second edition and has been updated to reflect the Institute of Internal Auditor’s (IIA) International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing. Each chapter has a section on new developments to reflect changes that have occurred over the last few 
years. The key role of auditors in reviewing corporate governance and risk management is discussed in conjunction with the elevation of 
the status of the chief audit executive and heightened expectations from boards and audit committees. Another new feature is a series of 
multi-choice questions that have been developed and included at the end of each chapter. 
This edition of The Internal Auditing Handbook will prove to be an indispensable reference for both new and experienced auditors, 
as well as business managers, members of audit committees, control and compliance teams, and all those who may have an interest in 
promoting corporate governance.
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DESTAQUES DE OBRAS

ARTIGOS

– COELHO, Ricardo Martins. Ética, independência e con-
trolo de qualidade. In OROC nº 50, Jul-Set 2010. p.12-23 
* PP 231/2010/50

– CORREIA, Joaquim. Os benefícios da sistematização de 
processos e procedimentos em auditoria interna. In Re-
vista de Auditoria Interna nº 47, Abr/Jun 2012. p.46-48 * 
ORG 06366

– COSTA, Ana Mafalda; MACHADO, Andreia Toga; 
CRUZ, Sonia ...[et al.]. A importância da auditoria in-
terna no sector da saúde e o posicionamento dos dife-
rentes atores. In Revista de Auditoria Interna nº 47, Abr/
Jun 2012. p.41-45 * ORG 06366

– FONSECA, Luis. Era uma vez um auditor que ousou 
provar do seu próprio remedio. In Revista de Auditoria 
Interna nº 47, Abr/Jun 2012. p.32-34 * ORG 06366

– GEADA, Fatima. Editorial: FAI2012, o controlo interno 
e a sustentabilidade das organizações. In Revista de Au-
ditoria Interna nº 47, Abr/Jun 2012. p.12-14 * ORG 06366

– GOMES, Patrícia. O papel do auditor como whistleblow-
er: o dever de denúncia. In Jornal de contabilidade nº 301, 
Jul 2006. p.243-250 * PP 214/2006/352

– GONÇALVES, Armando do Carmo. A concentração do 
mercado de revisão/auditoria no âmbito do mercado de 
capitais português (I). In TOC nº 106, Janeiro 2009. p.40-
48 * PP 174/2009/106

– GONÇALVES, Armando do Carmo. A concentração do 
mercado de revisão/auditoria no âmbito do mercado 
de capitais português (II). In TOC º 107, Fevereiro 2009. 
p.46-56 * PP 174/2009/107

– INSTITUTO PORTUGUES DE AUDITORIA INTERNA. 
Fórum de auditoria interna 2012. In Revista de Auditoria 
Interna nº 47, Abr/Jun 2012. 54 p. * ORG 06366

– MACHADO, A. J. Cardão. Auditoria interna: algumas 
considerações em torno do tema. In Jornal de contabili-
dade nº 301, Abr 2002. p.112-115 * PP 214/2002/301

– TAVARES, Elisabete. De olhos bem abertos. In Exame nº 
382, Fev 2016. p.66-71 * PP 204/2016/382

– REBELO, Luis Montanha. Framework de controlo inter-
no COSO. In Revista de Auditoria Interna nº 47, Abr/Jun 
2012. p.17-20 * ORG 06366

– REVES, Joao. Integração de working papers com gestão 
de auditoria: como mudar das “práticas comuns” para 
as “melhores praticas”. In Revista de Auditoria Interna nº 
47, Abr/Jun 2012. p.21-26 * ORG 06366

LIVROS

–ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso 
moderno e completo. São Paulo: Editora Atlas, 1996 * 
MON 03239

–ATTIE, William. Auditoria interna. São Paulo: Atlas, 
1987 * MON 03502

–ATTF Luxembourg. Internal control, internal & external au-
dit, compliance. Praia: ATTF Luxembourg, 2011* ORG 06204

–COSTA, Carlos Baptista da. Auditoria financeira: teoria 
e prática. Lisboa: Rei dos Livros, Set 2010 * MON 06318

–COSTA, Carlos Baptista da. Auditoria financeira: teoria 
e prática. Lisboa: Rei dos Livros, Novembro 1998 * MON 
01743 A; MON 01743 B; MON 01743 C

–DOMINGUEZ, Henrique. Governança interna & fun-
ções de controle. Praia: ATTF, Jul 2013 * MON 06675

–INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCARIA. Au-
ditoria bancária. Lisboa: IFB, Fev. 2000 * MON 02546

–GIL, António de Loureiro. Auditoria operacional e de 
gestão: fundamentos e tecnologia para auditoria: quali-
dade da auditoria: técnicas de auditoria. São Paulo: Edi-
tora Atlas, 1999 * MON 03389

–GLEIM, Irvin N., ed. lit. CIA review: Internal audit’s role 
in governance, risk, and control. Florida: Gleim Publica-
tions, Maio 2009 * ORG 06196/1

–GLEIM, Irvin N., ed. lit. CIA review: Conducting the 
internal audit engagement. Florida: Gleim Publications, 
May 2009 * ORG 06196/2

–GUIMARAES, Joaquim Fernando da Cunha. Contabili-
dade, fiscalidade, auditoria: breves reflexões. Braga: AC 
Litogragrafia, 1997 * MON 03387

–GRILLET-BROSSIER, Sylvie; TISSOT, Françoise; VINA-
DIER, Richard . Pilotage comptable bancaire: Un tableau 
de bord incontournable. Paris: RB Édition, 2014 * MON 
06694

–MARÇAL, Nelson; MARQUES, Fernando Luís. Manual 
de auditoria e controlo interno no sector público. Lis-
boa: Edições Silabo, 2011 * MON 06339

–MARQUES, Madeira. Auditoria e gestão. Lisboa: Edito-
rial Presença,1997 * MON 06293 A; MON 06293 B

–TAYLOR, Donald H.; GLEZEN, G. William. Auditing: an 
assertions approach. New York: John Wiley & Sons, 1997 
* MON 06304 A; MON 06304 B
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ABREU, Luís
ASP.NET 4.51 one ASP.NET, OWIN, Identity, MVC, WEB AP e SingnalR
Lisboa: FCA - Editora de Informática, 2014
ISBN: 978-972-722-797-6  * MON 06928

BORGES, José Luís Moura; DIAS, Teresa Galvão; CUNHA, João Falcão
Modelação de dados em UML: uma abordagem por problemas
Lisboa: FCA - Editora de Informática, 2015
ISBN: 978-972-722-812-6 * MON 06927

CAIADO, Aníbal Campos
Bancos: Normativos, contabilidade e gestão
Lisboa: Edições Silabo, 2015
ISBN: 978-972-618-810-0 * MON 06923

FERREIRA, Isabel; CUNHA, Sandra
Manual prático da contratação pública : gestão do processo de 
formação do contrato público
Lisboa: Áreas Editora, 2015
ISBN: 978-989-8058-44-7 * MON 06932

MARTINS, Maria d’Oliveira
Lições de finanças públicas e direito financeiro
Lisboa Edições Almedina, 2015 
ISBN: 978-972-40-5378-3 * MON 06530

NEVES, José Maria 
Cabo Verde: gestão das impossibilidades
Lisboa: Rosa de porcelana Editora 2015
ISBN: 978-989-99406-2-8 * MON 06929

RASCÃO, José Poças
Novas realidades na gestão e na gestão da informação
Lisboa: Edições Silabo, 2012
ISBN: 978-972-618-672-4 * MON 06924

SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda
Das “Ciências” documentais à ciência da informação: ensaio 
epistemológico para um novo modelo curricular
Porto: Edições Afrontamento, 2008
ISBN: 978972-36-0622-5 * MON 06925

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA
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SANTOS, Boaventura de Sousa
A justiça popular  em Cabo Verde
Coimbra: Edições Almedina, 2015
ISBN: 978-972-40-5779-8 * MON 06933/2

OLIVEIRA, Mário Esteves de; OLIVEIRA, Rodrigo Esteves de
Concursos e outros procedimentos de contratação pública
Coimbra: Edições Almedina, 2016
ISBN: 13 978-0273-78994-9 * MON 06934  

BNP.IPQ
Normas portuguesas de documentação e informação CT7
Lisboa: BNP . IPQ, 2010
ISBN: 978972-565-457-6 * MON 06926

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

LEGISLAÇÃO SOBRE AUDITORIA INTERNA

➢ Deliberação nº 019/CDIR/2015, 24-12-2015 – Aprova e manda publicar o Regulamento do Controlo de Qualidade dos 
Contabilistas Certificados. BO Nº 64 – I Série 

➢ Deliberação nº 018/CDIR/2015, 24-12-2015 – Adoção das Normas Internacionais de Controlo de Qualidade, Auditoria, 
Revisão, Outros Trabalhos de Garantia de Fiabilidade e Serviços Relacionados, promulgadas pela IAASB (“International 
Auditing and Assurance Standards Board”. BO Nº 64 – I Série

➢ Deliberação nº 017/CDIR/2015, 24-12-2015 - Aprovando da Norma para a Prática Profissional de Contabilidade. BO Nº 64 – I Série 
➢ Deliberação nº 016/CDIR/2015, 27-05-2015 – Aprovando e manda publicar a lista dos Contabilistas Certificados, Au-

ditores Certificados, Sociedades de Contabilistas Certificados e Sociedades de Auditores Certificados. BO Nº 28 – II Série
➢ Deliberação nº 010/CDIR/2013, 10-10-2013 – Aprova o Regulamento de Seguros de Responsabilidade Profissional da 

OPACC. BO Nº 51 – II Série 
➢ Deliberação nº 009/CDIR/2013, 10-10-2013 – Aprova o Regulamento de desenvolvimento profissional Contínuo da 

OPACC. BO Nº 51 – II Série
➢ Deliberação nº 006/CDIR/2013, 12-04-2013 – Aprova a alteração do regulamento de taxas e emolumentos. BO Nº 21 – I Série
➢ Decreto-Lei nº 27/2005, 2-05-2005 - Prorroga o mandato da actual Comissão Instaladora da Ordem de Auditores e Con-

tabilistas Certificados. BO Nº 18 – I Série
➢ Aviso nº 2/2001, 26-03-2001 – Institui a obrigatoriedade de verificação das demonstrações financeiras das instituições de 

crédito por autoridades externas. BO Nº 7 – I Série
➢ Portaria nº 18/2000, 3-07-2000 – Fixa a remuneração dos membros do Conselho de Auditoria do Banco de Cabo Verde. 

BO Nº 20 – I Série
➢ Portaria nº 18/2000, 3-07-2000 – Aprova o Regulamento do Conselho de Auditoria do Banco de Cabo Verde. BO Nº 20 – I Série
➢ Decreto-Lei nº 12/2000, 28-02-2000 – Cria a Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas e aprova os respectivos 

Estatutos. BO Nº 5 – I Série
➢Despacho nº 83/90, 12-01-1991 – Designando três elementos para integrarm o Concelho de Auditoria do Banco de Cabo 

Verde. BO Nº 2 – I Série

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.
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 Established in 1941, The Institute of Internal Auditors (IIA) is an 
international professional association with global headquarters in Altamonte Springs, 
Florida, USA. The IIA is the internal audit profession’s global voice, recognized 
authority, acknowledged leader, chief advocate, and principal educator. Generally, 
members work in internal auditing, risk management, governance, internal control, 
information technology audit, education, and security. Mission - The mission of The 
Institute of Internal Auditors is to provide dynamic leadership for the global profession 
of internal auditing. Activities in support of this mission will include, but will not be 

limited to: • Advocating and promoting the value internal audit professionals add to their organizations. • Providing comprehensive 
professional educational and development opportunities, standards and other professional practice guidance, and certification 
programs. • Researching, disseminating, and promoting knowledge concerning internal auditing and its appropriate role in control, 
risk management, and governance to practitioners and stakeholders. • Educating practitioners and other relevant audiences on best 
practices in internal auditing. • Bringing together internal auditors from all countries to share information and experiences.

https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx

IPAI - Instituto Português de Auditoria Interna é uma associação 
profissional criada em Portugal a 17 de Fevereiro de 1992, sem fins lucrativos. É 
reconhecido pelo The Institute of Internal Auditors (IIA) como o seu Capítulo 
(Chapter) nº 253. O IPAI representa em Portugal o IIA e a profissão de auditor 
interno, para o que promove a associação de todos os profissionais e estudiosos 
de auditoria interna nas organizações, sejam elas privadas ou públicas. O lema 
do Instituto é ‘Progress Through Sharing’, e, com essa finalidade, entre outras 
realizações, o IPAI organiza anualmente em Portugal uma conferência sobre temas de auditoria interna, promove ou colabora 
em acções de formação, edita e actualiza, na versão portuguesa, as Normas para a Prática Profissional da Auditoria Interna e 
outras publicações, edita a revista “”Auditoria Interna”” e distribui a revista Internal Auditor, do IIA. O IPAI é ainda membro 
da Confederação Europeia dos Institutos de Auditoria Interna (ECIIA). Os objectivos do IPAI são: •Defesa dos interesses dos 
profissionais de Auditoria Interna; • Promoção dos princípios éticos no desempenho da Auditoria Interna; • Contribuição 
para a formação em conhecimentos, metodologias e práticas da Auditoria Interna actualizados, permitindo uma evolução 
permanente; • Desenvolvimento da actividade associativa, por forma a estabelecer relações entre os membros; • Organização 
de conferências e debates e estabelecimento duma biblioteca relativa a auditoria e a matérias com ela relacionadas.

http://www.ipai.pt/index.php

As an independent, nonprofit, global association, ISACA engages 
in the development, adoption and use of globally accepted, industry-
leading knowledge and practices for information systems. Previously 
known as the Information Systems Audit and Control Association, 
ISACA now goes by its acronym only, to reflect the broad range of IT 
governance professionals it serves. ISACA was incorporated in 1969 

by a small group of individuals who recognized a need for a centralized source of information and guidance in the growing 
field of auditing controls for computer systems. Today, ISACA serves 140,000 professionals in 180 countries.

http://www.isaca.org/about-isaca/Pages/default.aspx

O Portal de Auditoria foi criado em 2004 com finalidade de 
difundir ainda mais os assuntos de auditoria interna e contabilidade, 
mas sem deixar de lado outros assuntos de interesse dos auditores e 
profissionais da área, pois o bom auditor deve conhecer as várias áreas 
onde vai atuar. No item “Obras” esta exposta para venda publicações de 
auditoria em formato eletrônico e com garantia de atualização por 12 
meses. Também poderá receber em seu e-mail os dados para realizar 

download gratuito dos conteúdos de auditoria desde que seja cadastrado.
http://www.portaldeauditoria.com.br/

PUBLICAÇÕES DIGITAIS
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DESTAQUE

L’audit interne au sein d’une institution financière, de Estela Furtado

Ce travail vise rapporter un stage de fin d’étude pour l’obtention du diplô-
me de Master 2 Comptabilité Contrôle Audit, pendant lequel l’universitaire 
a eu l’occasion de mettre en pratique les méthodologies et techniques acquis 
pendant la formation en réalisant les missions qu’ont été allouées concernant 
l’audit. Les travaux effectués n’ont été que la confrontation professionnelle lui 
permettant la reconnaissance des compétences et la découverte d’un monde 
de nouvelles expériences, des vraies ressources d’incitation de ses objectifs 
professionnels. Contexte qui a inspiré à la réflexion, tellement la pertinence 
du thème abordé pendant le stage, car il s’harmonise parfaitement au projet 
professionnel et personnel, que vise trouver les acquis managériales que cons-
titueront un pont de repère à la carrière. Raison pour qu’a engagé au traitement 
de ce thème audit interne, en évaluant les procédures d’un système de contrôle 
interne au sein d’une organisation opérante dans le secteur financier. Le but est 
de soulever la problématique de l’encadrement et l’importance de ce moderne 
outil de management au sein d’une entité, quelle que soit son environnement. 
En mettant en évidence, par rapport à l’appréciation du système de contrôle 
interne existant, les aspects moins adéquats et en présentant les réadaptations 
possibles comptes tenu des règles et normes statués par les organismes com-
pétentes dans cette matière. En concluant par la pertinence de l’introduction 
des réformes requises en vue de l’objectif principal de l’audit interne contre des 
risques inhérents à l’activité de l’entreprise.

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

ALMEIDA, Germano
Do Monte Cara vê-se o mundo
s.l.: Ilheu Editora, 2014, 427 p. 
MON 06935

LOPES, Baltasar
Chiquinho
S.Vicente: Edições Claridade, s.d., 299 p.
MON 06938 A; MON 06938 B

LOPES, José Vicente
Onésimo Silveira: uma vida, um mar de histórias
Praia: Spleen Edições, 2016, 419 p., MON 06937

VISÃO
Receitas para poupar, 1 a 6
Lisboa: Visão, 2013, Pág. Var. , ORG 06753

TOLENTINO, Corsino
Cabo Verde: Janelas de África 1975-2015
s.l.: Pedro Cardoso Livraria, 2016, 520 p.
MON 06936

OSÓRIO, Oswaldo
A sexagésima sétima curvatura
Praia: Dada Editora, 2007, 109 p.
MON 05749

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

Sabia que ...
pode pesquisar a legislação nacional em 

http://bcvapp64:8085/Clicklib/legislacaolist.aspx

Visite a Biblioteca do BCV… 

E leva um amigo.


