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APRESENTAÇÃO

Na segunda edição de 2018 da Newsletter, o tema escolhido para os nossos leitores é o “Mercado de Capitais”. 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 uma boa leitura!

UMA DESCRIÇÃO DE 

MERCADOS EFICIENTES DE CAPITAIS
By ROSS, Stephen A; 

WESTERFIELD, Randolph W; 
JAFFE, Jeffrey F.

Um mercado eficiente de capitais é aquele no qual os preços dos títulos refletem 
completamente as informações disponíveis. Para ilustrar o funcionamento de 
um mercado eficiente, suponhamos que a F-Stop Camera Corporation (FCC) 
esteja procurando desenvolver uma máquina fotográfica que dobre a velocidade 
do sistema de focalização automática atualmente existente. A FCC acredita 
que esta pesquisa seja um empreendimento com 'VPL positivo. O valor do 
novo sistema de focalização automática dependerá da demanda de máquinas 
fotográficas à época da descoberta, bem como de diversos outros fatores.

Examinemos agora o que acontece com uma ação da FCC. O que determina a disposição 
dos investidores de aplicar em ações da FCC a um dado preço? Um fator importante 
é a probabilidade de que a FCC seja a empresa que acabe desenvolvendo primeiro 
o novo sistema de focalização automática. Num mercado eficiente, esperaríamos 
que o preço das ações da FCC se elevasse à medida que esta probabilidade aumente.

Suponhamos que um conhecido engenheiro seja contratado pela FCC para ajudar a desenvolver o novo sistema. Num 
mercado eficiente, o que acontecerá ao preço da ação quando isso for anunciado? Se o cientista conhecido receber um 
salário compatível com sua contribuição à empresa, o preço da ação não se alterará, necessariamente. Imaginemos, porém, 
que a contratação do cientista seja um negócio com VPL positivo. Neste caso, o preço das ações da FCC se elevará, pois 
o mercado de cientistas é imperfeito, e a FCC pode lhe pagar um salário abaixo de seu verdadeiro valor para a empresa.

 Continue a ler o artigo Uma Descrição de Mercados Eficientes de Capitais.  
ROSS, Stephen A;  WESTERFIELD, Randolph W;  JAFFE, Jeffrey F., p. 263-265

 In Administração financeira=Corporate finance
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GUIA DE BOLSA: INTRODUÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS

MONIZ, Jorge Botelho
Lisboa: Bnomis, Mar 2011, 239 p.
MON 06277 A; MON 06277 B 

Jorge Botelho Moniz, um dos mais conceituados especialistas portugueses no Mercado de Capitais, escreve 
de forma simples e acessível, e permite neste livro um conhecimento geral do que de mais importante 
existe no mercado financeiro, as suas virtudes e os seus perigos, a história, a origem e a razão dos diversos 
instrumentos financeiros, o que vieram colmatar, o que propiciam, como se correlacionam ou como estão 
relacionados com a vida do cidadão comum e como este os pode utilizar.

O autor, à medida que avança na temática, explica todos os conceitos passo a passo. Este livro oferece a base do que é hoje, 
no princípio do século X X I, o mercado de capitais em termos mundiais, como se chegou até aqui, como tudo se relaciona e 
como se torna impossível "fechar a porta" ao Mundo que nos envolve e o conhecimento que deveremos ter dele.

DESTAQUES DE OBRAS

MERCADO DE CAPITAIS: FUNDAMENTOS E TÉCNICAS

PINHEIRO, Juliano Lima
São Paulo: Editora Atlas, 2012,  545 p.
MON 06467

Este livro expõe os tópicos fundamentais do mercado de capitais e as operações que nele, podem realizar 
seus participantes, geralmente apresentados como inacessíveis ao público leigo. 

O autor oferece uma análise completa e sistematizada dos principais conceitos que envolvem o tema, os 
quais, por meio de rigorosa exposição didática, tornam-se de fácil assimilação. Houve também preocupação 
com a linguagem utilizada, de modo que esteja acessível ao leitor não tão familiarizado com o mercado. A 
obra caracteriza-se também por manter o enfoque prático, sempre que possível, sem com isso perder o rigor formal da teoria. 

O conteúdo do livro estrutura-se em quatro partes. A parte I - Ambiente financeiro - de carácter introdutório, busca apresentar uma visão 
integrada de diversos conceitos fundamentais para a compreensão do ambiente financeiro, com base em uma abordagem sistémica. As 
partes II e III - Mercado de capitais e Bolsa de Valores -, de carácter operacional, visam a criação de subsídios para o entendimento e a 
operação do mercado de capitais e das bolsas de valores. 

A parte IV tem carácter instrumental para as pessoas que pretendem compreender e utilizar o mercado de capitais. Nela, serão 
conceituadas e apresentadas as principais ferramentas para a análise de ações como opção de investimento. 

THE COMPLETE GUIDE TO CAPITAL MARKETS FOR QUANTITATIVE 
PROFESSIONALS

KUZNETSOV, Alex
NEW YORK: MCGRAW-HILL, 2007, 554 p.
MON 06457

The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals is a comprehensive resource for 
readers with a background in science and technology who want to transfer their skills to the financial 
industry. It is written in a clear, conversational style and requires no prior knowledge of either finance or 
financial analytics. The book begins by discussing the operation of the financial industry and the business 
models of different types of Wall Street firms, as well as the job roles those with technical backgrounds can fill in those firms. 
Then it describes the mechanics of how these firms make money trading the main financial markets (focusing on fixed income, 
but also covering equity, options and derivatives markets), and highlights the ways in which quantitative professionals can 
participate in this money-making process. The second half focuses on the main areas of Wall Street technology and explains 
how financial models and systems are created, implemented, and used in real life. This is one of the few books that offers a 
review of relevant literature and Internet resources.
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DESTAQUES DE OBRAS

ARTIGOS

– ALEXANDRE, Fernando; BAÇÃO, Pedro Miguel Avelino 
- Mercado de capitais: irracionalidade exuberante?. In 
Economia Pura nº 39, Setembro 2001 * PP 105/2001/39

–BOUYALA, Régis; VAUPLANE, Hubert de; MOAL, Ronan 
le; [et. al] - Rétrospective 2015 prospective 2016. In revue 
banque nº 791-792, jan 2016, p.25-91 * PP 4/2016/791-792

–GIORDANO, Stéphane - Union des Marchés de Capi-
taux: Quels marchés financiers pour L’Europe?. In Revue 
Banque nº 790, dezembro 2015, p. 3-66 * PP 4/2015/790

–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 nº 107, fevereiro 2009, p. 
46-56 * PP 174/2009/107

–GRINBLATT, Mark; TITMAN, Sheridan - Mercados fi-
nanceiros e instrumentos financeiros. In Mercados fi-
nanceiros & estratégia corporativa. Porto Alegre: Book-
man, 2005 * MON 05480 A; MON 05480 B

–INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO BANCÁRIA - O 

valor actualizado líquido e o funcionamento dos merca-
dos. In Avaliação de produtos. Lisboa: Instituto de Forma-
ção Bancária, Julho 1999 * MON 02552

–JARDIM, Helena - Aspectos conceptuais de um mercado 
de capitais. In Actas : 7º encontro de juristas bancários 
de expressão oficial portuguesa. Lisboa: BP, 2000, p. 75-79 
* MON 02242

–LAUZUN, Pierre de - Financement des retraites: som-
mes-nous prêts pour des fonds de pension à la fran-
çaise?. In Revue Banque nº 761 Supl, junho 2013, p. 3-62 * 
PP 4/2013/761 Supl.

–LEBOUCHER, Séverine - Union des marchés de capitaux 
: L’ Europe cherche sa voie. In Revue Banque nº 785, julho 
2015, p. 18-37 * PP 4/2015/785

–NUNES, Fernando Conceição - Os intermediários finan-
ceiros. In Revista da Banca nº 45, 1998 * PP 94/1998/45

–PINA, Carlos Costa - Instrumentos e mercados finan-
ceiros. In Instituições e mercados financeiros Coimbra: 
Livraria Almedina, Janeiro 2005 * MON 07249

–SALGUEIRO, João; SOUSA, António de; FRANCO, An-
tónio de Sousa; ...[et. al.] - Lisboa 99 : exigências de com-
petitividade numa praça financeira europeia. In Revista 
da Banca nº 40, 1996, p. 7-111 * PP 94/1996/40

LIVROS

– ALARCÃO, Ana Ferreira dos Santos; BRITO, Ana Luisa; 
CARY, Carlina...[et. al.]; INSTITUTO DE FORMAÇÃO 
BANCÁRIA - Introdução aos mercados financeiros. Lis-
boa: IFB,1999 * MON 02519

– BAPTISTA, Daniela Farto - A atuação concertada como 
fundamento de imputação de direitos de voto no merca-
do de capitais. Porto: Universidade Católica Editora, Abril 
2016 * MON 07259

–BASTARDO, Carlos - Análise fundamental e técnicas 
de acções : Abordagens de research. Lisboa: Texto Edi-
tora,1999 * MON 02032

– CHOI, J. Jay, Ed. Lit; WRASE, Jeffrey M., Ed. Lit - Euro-
pean monetary union and capital markets. Amsterdam: 
JAI, 2001 * MON 04782

– CHOUDHRY, Moorad; JOANNAS, Didier; PEREIRA, Rich-
ard, ...[et al.] - Capital market instruments : analysis and 
valuation. London: Pearson Education, 2002 * MON 04784

– CHOUDHRY, Moorad - The bond & money markets : 
strategy, trading, analysis. Oxford: Butterworth Heine-
mann, 2001 * MON 04785

– MACLOT, Philippe - Desenvolvimento dos mercados de 
capitais. Praia: ATTF, Jun 2014 * MON 06677

– PIRES, Cesaltina - Mercados e investimentos finan-
ceiros. Lisboa: Escolar Editora, 2011 * MON 07233

– PUTNAM, Bluford H; ZIMMER, Sandra C. - Mercado de 
capitais e bolsa. Lisboa: Silabo,1990 * MON 02086 A

– REUTEURS - An introduction to bond markets. Singa-
pore: John Wiley & Sons, Inc., 1999 * MON 03743

– REUTEURS -An introduction to equity markets. Singa-
pore: John Wiley & Sons, Inc., 1999 * MON 03744

– RIVOIRE, John - As técnicas bancárias. Mem Martins: 
Públicações Europa-America, 1995 * MON 02894

– SILVA, Armindo Neves da - Matemática das finanças 
II : mercado de capitais e derivados. Lisboa: McGraw-
Hill,1999 * MON 02674/2

– SILVA, João Calvão da - Banca, bolsa e seguros : di-
reito europeu e português. Coimbra: Edições Almedina, 
Setembro 2013 * MON 06868/1

– SILVA, José Manuel Braz da - Os novos instrumentos fi-
nanceiros. Lisboa: Texto Editora,1991 * MON 02031

–SILVA, Miguel - Bolsa: Investir nos mercados finan-
ceiros. Bookout, Janeiro 2015 * MON 06839
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NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

CLAESSENS, Stijn; EVANOFF, Douglas D.; KAUFMAN; George G.; …[et.al]
Macroprudential Regulatory Policies: The New Road To Financial Stability 
New Jersey: World Scientific Publishing Company, 2012
ISBN: 978-972-47-4495-7  * MON 07303

FURTADO, Minervino Filomeno Silva
Manual de contabilidade financeira: teoria e prática
Cambridge: The MIT Press,2008
MON 07299

FREITAS, Xavier; ROCHET, Jean-Charles
Microeconomics of Banking
Lisboa: Áreas Editora, 2015
ISBN:  978-0-262-06270-1* MON 07304

LUI, Alison
Financial Stability and Prudential Regulation: A Comparative 
Approach to the UK, US, Canada, Australia and Germany  
London: Routledge, 2017
ISBN:  978-1-138-89997-1 * MON 07305

LEWIS, Mervyn K.
Financial Intermediaries
Vermont: M. K. Lewis, 1994
ISBN: 1-85278-791-0 * MON 07153

MORAIS, Luís S.; RODRIGUES, Nuno C.; PARDAL, Paulo A.
Direito da Economia
Lisboa: AAFDL, fevereiro 2014
ISBN: 978-972-592-336-8 * MON 07301/1

SARAIVA, Rute
Direito dos Mercados Financeiros 
Lisboa: AAFDL, Maio 2015
ISBN: 989-615-016-8 * MON 07302

PIZARRO, Sebastião Nóbrega
Manual de Compliance
s.l.: Nova Causa Edições Jurídicas, Outubro 2016
ISBN:  978-989-8515-36-0 * MON 07506



Biblioteca do Banco de Cabo Verde / E-Newsletter nº 21 ◆ junho de 2018 5

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

LEGISLAÇÃO

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.

➢ Decreto-Legislativo nº 1/2012, 27 de janeiro de 2012 ‒ Código do Mercado de Valores Mobiliários. BO nº 5 – I Série
➢ Decreto-Lei nº 67/2014, 16 de dezembro de 2014 – Elimina direitos especiais do Estado, enquanto acionista, detém no 

Banco Comercial do Atlântico e na ENACOL. BO nº 78 - I Série
➢ Decreto-Lei nº 2/2014, 16 de janeiro de 2014 ‒ Requisitos que as entidades gestoras de sistemas centralizados de valores 

mobiliários. BO nº 4 - I Série
➢ Decreto-Lei nº 58/2013, 30 de dezembro de 2013 ‒ Regime jurídico aplicável aos Valores Mobiliários Escriturais. BO nº 

71, 2º Supl. - I Série
➢ Decreto nº 63/99, 2 de novembro de 1999 – Cria as Obrigações Hipotecarias. BO nº 40 - I Série
➢ Regulamento da AGMVM nº 1/2015, 9 de abril de 2015 ‒ Regime jurídico associado aos conceitos de investidor qualifi-

cado e de investidor  não qualificado. BO nº 19 - II Série
➢ Regulamento da AGMVM nº 1/2014, 27 de novembro de 2014 – Regras sobre a dispensa de prospecto. BO 62 – II Série
➢ Regulamento da AGMVM nº 8/2013, 3 de maio de 2013 – Termos e as condições em que deve ser feita a publicidade das 

ofertas públicas. BO nº 24 – II Série
➢ Regulamento da AGMVM nº 7/2013, 3 de maio de 2013 – Dispensa, registo ou aprovação, estrutura e divulgação dos 

prospetos de ofertas públicas. BO nº 24 – II Série
➢ Regulamento da AGMVM nº 6/2013, 1 de fevereiro de 2013 – Comunicações de operações sobre valores negociados fora 

da Bolsa. BO 7 - II Série
➢ Regulamento da AGMVM nº 5/2013, 1 de fevereiro de 2013 – Meios de divulgação da Informação Privilegiada. BO 7 - II Série
➢ Regulamento da AGMVM nº 4/2013, 1de fevereiro de 2013 – Termos em que podem ser abertas junto da entidade ges-

tora do Sistema Centralizado. BO nº 7 - II Série
➢ Regulamento nº 1/2016, 6 de Maio de 2016 ‒ Relatório Anual do Governo dos Emitentes de Valores Mobiliários admitidos 

a negociação em mercado regulamentado. BO nº 21 - II Série 
➢ Regulamento nº 1/2009, 11 de janeiro de 2010 – Regula os Deveres de Informação. BO nº 2 – I Série
➢ Regulamento nº 2/2006, 22 de janeiro de 2007 – Altera os Custos do Mercado. BO nº 4 - I Série
➢ Regulamento nº 1/2005, 12 de dezembro de 2005 – Custos do Mercado. BO nº 45, 2º Suplemento – II Série

SALVATORE, Dominick
Economia Internacional
São Paulo: McGraw-Hill, 1978
MON 04697

SILVA, Aníbal António Cavaco
Política orçamental e estabilização económica
Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1976
MON 04698  

SÖDERSTEN, Bo
Economia Internacional
Rio de janeiro: Editora Interciência, 1979
MON 04699
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BOLSA DE VALORES DE CABO VERDE 
A Bolsa de Valores de Cabo Verde, S.A (BVC) foi fundada a 11 de Maio de 1998, por 
decisão governamental através da Lei n.º 51/V/98. 
Após um período de alteração em moldes mais modernos e eficazes (após uma 
reforma financeira profunda no que de mais moderno existe em termos de legislação 
financeira, com o propósito de transformar Cabo-Verde numa atrativa e competitiva 
plataforma financeira), retomou em pleno a sua atividade em Dezembro de 2005. 

Hoje em Cabo-Verde existe uma Bolsa de Valores, à semelhança do que acontece em todas as economias modernas  do mundo, 
em que, enquanto entidade gestora do mercado de valores mobiliários e dos sistemas centralizados e de liquidação, desenvolve 
as seguintes atividades: • Gestão do mercado de Bolsa e dos sistemas de negociação de valores mobiliários; • Gestão do sistema 
centralizado de registo de valores mobiliários escriturais e sistemas de liquidação; • Atuar como agência nacional de codificação 
de valores mobiliários; • Prestar outros serviços relacionados com a emissão e negociação de valores mobiliários que não 
constituam atividade de intermediação; • Realizar atividades de investigação, consultoria, divulgação, promoção ou formação 
que contribuam para o crescimento equilibrado e sustentado dos mercados de capitais cabo-verdiano; • Criar e manter 
departamentos de carácter científico e técnico, necessários ou convenientes à melhor realização do objeto seu social.
No item “Legislação” encontra-se disponível um leque de informações legislativa relativas à bolsa. 

http://www.bvc.cv/Home.aspx

COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS  
A CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários foi criada em Abril de 1991 e 
tem como missão supervisionar e regular os mercados de instrumentos financeiros, assim 
como os agentes que neles atuam, promovendo a proteção dos investidores. São também 
atribuições da CMVM: • Sancionar as infrações ao Código dos Valores Mobiliários e 
legislação complementar; • Assegurar a estabilidade dos mercados financeiros, contribuindo 
para a identificação e prevenção do risco sistémico; •Contribuir para o desenvolvimento 
dos mercados de instrumentos financeiros; •Prestar informação e tratar as reclamações dos 
investidores não qualificados; •Proceder à mediação de conflitos entre entidades sujeitas à 
sua supervisão e entre estas e os investidores; • Coadjuvar o Governo e o respetivo membro 
responsável pela área das Finanças; • Desempenhar as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei.
A CMVM divulga, anualmente, as principais metas e compromissos orientadores da sua atividade para o ano em curso, assim 
como as linhas de ação e medidas que prevê incrementar. No site também pode ser consultada informação da CMVM sobre:    
• Relatório anual da CMVM; • Balanço e contas anuais de gerência; e • Orçamento.

http://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS  

The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) is the 
international body that brings together the world's securities regulators and 
is recognized as the global standard setter for the securities sector. IOSCO 
develops, implements and promotes adherence to internationally recognized 
standards for securities regulation. It works intensively with the G20 and the 
Financial Stability Board (FSB) on the global regulatory reform agenda. 

The IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation have been endorsed by both the G20 and the FSB as the relevant 
standards in this area. They are the overarching core principles that guide IOSCO in the development and implementation 
of internationally recognized and consistent standards of regulation, oversight and enforcement. They form the basis for the 
evaluation of the securities sector for the Financial Sector Assessment Programs (FSAPs) of the International Monetary Fund 
(IMF) and the World Bank. By providing high quality technical assistance, education and training, and research to its members 
and other regulators, IOSCO seeks to build sound global capital markets and a robust global regulatory framework.

https://www.iosco.org

PUBLICAÇÕES DIGITAIS
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DESTAQUE

COLECTÂNEA DE LEGISLAÇÃO DO 
MERCADO DE CAPITAIS DE CABO 
VERDE, AGMVM-BCV
A colectânea de legislação sobre o Mercado de Capitais é iniciativa da Audi-
toria Geral do Mercado de Valores Mobiliários, AGMVM, e tem como objec-
tivo promover o desenvolvimento do mercado de capitais e de outros instru-
mentos financeiros e das actividades de intermediação, para além de divul-
gar, facilitar e apoiar na aplicação da legislação relativa ao mercado de capi-
tais a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, lidam com este mercado.
Dada a dispersão da legislação existente em matéria de mercado de ca-
pitais e o seu crescente dinamisnio, esta iniciativa pretende congre-
gar a legislação existente num único documento de fácil consulta. 

COMPILATION OF LEGISLATION ON 
THE CAPE VERDE CAPITAL MARKETS, 
AGMVM-BCV
The current compilation of legislation on Capital Markets is the initiative of the 
AGMVM (Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários), whose objective 
is to promote the development of capital markets and other financial instru-
ments and intermediation activities, as well as to disdose, facilitate and support 
the implementation of the legislation on capital markets to ali those who, in one 
way or another, deal with this market.
Due to the scattering of current legislation on capital markets and its dynamic 
growth, this initiative purports to consolidate the current legislation into a single 
document for easy consultation. 

EDIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE

OUTRAS EDIÇÕES DO BCV
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Ficha Técnica

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

BRITO-SEMEDO, Manuel
Esquina do Tempo : Crónicas 
do Expresso das Ilhas
Lisboa: Editorial Presença, 
2017, 184 p.

MON 07235

REIS; Bruno Carriço (Org.)
Radiografia Crioula : Um di-
agnóstico político e social de 
Cabo Verde
Faro: Sílabas & Desafios, 2016, 
233 p.

MON 07238

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 para consulta 
presencial das publicações existentes no acervo da Biblioteca. Os 
utilizadores são apoiados na realização de pesquisas.

Horário

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

Contatos

Tel.: +238 2607072; 2607148
E-mail: cdi@bcv.cv

Sabia que pode consultar ...
* Boletim informativo A Folha@;

* E- Newsletters da Biblioteca;

* Folhetos informativos da Biblioteca;

* Regulamento da Biblioteca; 

em    http://intranet/DocumentCDI.aspx

Eventos Biblioteca ... 

Exposição 
“15 minutos de Leitura”

23 - 27 abril 2018


