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APRESENTAÇÃO

O artigo “Human Capital and the Wealth of Nations”, da autoria de Rodolfo E. Manuell e Ananth Seshadri é o 
tema de destaque desta newsletter. 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!

Human Capital and the Wealth of Nations

By Rodolfo e. Manuelli and Ananth Seshadri

We reevaluate the role of human capital in determining the wealth of nations. We use standard human capital 
theory to estimate stocks of human capital and allow the quality of human capital to vary across countries. Our 
model can explain differences in schooling and earnings profiles and, consequently, estimates of Mincerian 
rates of return across countries. We find that effective human capital per worker varies substantially across 
countries. Cross-country differences in Total Factor Productivity (TFP) are significantly smaller than found 
in previous studies. Our model implies that output per worker is highly responsive to changes in TFP and 
demographic variables. (JEL E23, 125, J24, J31, 047)

No question has perhaps attracted as much attention in the economics literature as “Why are some countries 
richer than others?” Much of the current work traces back to the classic work of Solow (1956). Solow’s seminal 
paper suggested that differences in the rates at which capital is accumulated could account for differences in 
output per capita. More recently, following the work of Lucas (1988), human capital disparities were given a 
central role in the analysis of growth and development. However, the best recent work on the topic reaches 
the opposite conclusion. Klenow and Rodríguez-Clare (1997); Hall and Jones (1999); Parente and Prescott 
(2000); and Bils and Klenow (2000) argue that most of the cross-country differences in out-put per worker are 
not driven by differences in human capital (or physical capital); rather they are due to differences in a residual, 
total factor productivity (TFP).

In this paper we revisit the development problem. In line with the earlier view, we find that factor accumulation 
is more important than TFP in accounting for relative incomes across countries. The key difference between 
our work and previous analyses is in the measurement of human capital. The standard approach largely inspired 
by the work of Mincer (1974), takes estimates of the rate of return to schooling as building blocks to directly 
measure a country’s stock of human capital. Implicitly, this method assumes that the marginal contribution 
to output of one additional year of schooling is equal to the Mincerian rate of return. One problem with this 
procedure is that it is not well suited to handle cross-country differences in the quality of human capital. 

Continue a ler o artigo Human Capital and the Wealth of Nations, Rodolfo e. Manuelli and Ananth Seshadri.

 In The american economic review, Vol. 104, Nº 9, Set 2014, p. 2736-2762 
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MANUAL DE GESTÃO DE PESSOAS E DO CAPITAL HUMANO

CUNHA, Miguel Pina e; REGO, Arménio; CUNHA, Rita Campos; …[et al.]
Lisboa: Edições Sílabo, 2010, 896 p.
ISBN: 9789726185680 * MON 06510

Este manual explica o modo como as organizações podem melhorar a gestão das pessoas e 
desenvolver o capital humano. Respeitando os temas tradicionais, introduz e discute novos 
tópicos frequentemente ausentes neste género de bibliografia. Concilia teoria e prática, 
recorrendo a inúmeros exemplos, caixas, tabelas e figuras para ilustrar os conceitos e temas 
apresentados. É útil e poderá ser consultado com vantagens por gestores, académicos e estudantes das áreas de gestão, 
de economia, do comportamento organizacional e da psicologia das organizações. O recurso a uma escrita acessível 
e a forma como está organizado tornam-no também uma ferramenta útil para todos os profissionais interessados em 
compreender os desafios, as técnicas e os modelos de gestão de pessoas.

DESTAQUES DE OBRAS

SCORECARD DE CAPITAL HUMANO: COMO MEDIR O ACTIVO MAIS 
IMPORTANTE DA SUA EMPRESA

BANCALEIRO, JOSÉ  
LISBOA: EDITORA RH, 2007, 224 p.
ISBN: 9789728871079 * MON 02571

Se é verdade que, actualmente, a grande maioria dos empresários e gestores já está convencida 
“que as pessoas são o activo mais importante duma empresa”, também não é menos verdade 
que a quase totalidade deles não conseguem avaliar qual é a contribuição dos gestores de 
Recursos Humanos para a valorização desse activo estratégico. Enquanto nós não nos preocuparmos em medir a 
nossa contribuição e transformá-la em informação quantitativa, continuaremos a assistir à valorização do Capital 
Humano e à desvalorização do nosso papel de gestores desse Capital. Um dos principais objectivos deste livro é 
exactamente sensibilizar os profissionais de Recursos Humanos para a necessidade que terão, cada vez mais, de criar 
sistemas de medida e métricas sobre a sua contribuição para a missão e objectivos estratégicos da empresa.

CAPITAL HUMANO: COMO ATRAIR, GERENCIAR E MANTER FUNCIONÁRIOS 
EFICIENTES

FRIEDMAN, BRIAN; HATCH, JAMES; WALKER, DAVID M
SAO PAULO : FUTURA, 2000, 230 p.
ISBN: 85-7413-030-3
MON 03264

O lema da Arthur Andersen – “nós compreendemos o valor das pessoas”TM – é a fonte de sua 
vantagem competitiva. Como consultora empresarial multidisciplinar, sabe tanto quantificar o valor 
dos recursos humanos quanto, mais relevante ainda, maximizar esse valor, chamado capital humano.
Este livro não contém fórmulas mágicas, mas um processo único e comprovado que irá auxiliar os dirigentes de empresas, 
executivos seniores em recursos humanos e outros gerentes para que extraiam o máximo dos investimentos feitos nos recursos 
humanos de suas empresas.
“As pessoas certas e a maneira como são tratadas fazem toda a diferença entre o desempenho excelente e o medíocre. Este 
livro ajudará qualquer empresa a agir em benefício próprio.”

Sir Peter Walters? Presidente do conselho de Smithkline Beecham 
“Uma discussão oportuna e completa de um tópico de fundamental importância para todos os gerentes… Leia!”

Peter Cairo, professor adjunto da Columbia University
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DESTAQUES DE OBRAS

ARTIGOS

− BAGGER, Jesper; FONTAINE, Franções; POSTEL-
VINAY; fABIEN; ...[et. al]. Tenure, experience, human 
capital, and wages: a tractable equilibrium search model of 
wage dynamics. In The American Economic Review, Vol. 
104, Nº 6, 2014. p. 1551-1596. PP 234/2014/6.

− EROSA, Andrés; KORESHKOVA, Tatyana; RESTUCCIA, 
Diego. How importante is human capital? A quantitative 
theory assessment of word income inequality. In The 
Review of Economic Studies, Vol. 77(4), Nº 273, Out 2010. 
p. 1421-1449. PP 224/2010/273.

− Exame. 100 melhores empresas para trabalhar. In Exame 
nº 334, 2011. P. 25-149.  PP 204/2012/334.

− FOLLONI, Giuseppe; VITTADINI, Giorgio. Human 
capital measurement : a survey. In Journal of Economic 
Surveys, Vol. 24, nº 2, Abr 2010. p. 248-279. PP 223/2010/2.

− GUÉRY, Jean-Claude. Valorisation du capital humain 
dans la banque. In Revue d’Economie Financiere nº 104, 
Jun 2011. p. 195-205. PP 220/2011/104.

− GUILLARD, Alexandre; ROUSSEL, Josse. Décision de 
délocalisation et maitrise des risques de capital humain: 
les cas des services financiers. In Revue d’Economie 
Financiere nº 104, Jun 2011. p. 165-177. PP 220/2011/104.

− GODECHOT, Olivier. Le capital humain et les incitations 
sont-ils les deux mamelles des salaires dans la finance?. In 
Revue d’Economie Financiere nº 104, Jun 2011. p. 145-
163. PP 220/2011/104.

− HUGGETT, Mark; VENTURA, Gustavo; ...[et. al]. Sources 
of lifetime inequality. In The American Economic Review, 
Vol. 101, nº 7, 2011. p. 2923-2954. PP 234/2011/7.

− IFCHER, John; ZARGHAMEE, Homa. Happiness and 
time preference: the effect of positive affect in a radom-
assigment experiment. In The American Economic Review, 
Vol. 101, nº 7, 2011. p. 3109-3129. PP 234/2011/7.

− LAUZUN, Pierre de. Les avancés du G20: où en est la 
reforme du système financier?. In Revue Banque, nº 730-
731, Supl 2010. PP 004/2010/730-731Supl.

− LHOMME, Geneviève; ROBERT DE MASSY, Olivier. La 
formation: un investissement necessaire pour le capital 
humain des banques. In Revue d’Economie Financiere nº 
104, Jun 2011. p. 179-194. PP 220/2011/104.

− LYE, Jenny; HIRSCHBERB, Joe. Alcohol consumption 
and human capital: a retrospecyive study of the literature. 
In Journal of Economic Surveys, Vol. 24, nº 2, Abr 2010. p. 
309-338. PP 223/2010/2.

− MANUELLI, Rodolfo; SESHADRI, Ananth. Human 
capital and the weath of nations. In The American 
Economic Review, Vol. 104, Nº 6, 2014. p. 2736-2762. PP 
234/2014/6.

− RCHERNIS, Rusty. Measuring human capital and its 
effects on wage growth. In Journal of Economic Surveys, 
Vol. 24, nº 2, Abr 2010. p. 362-385. PP 223/2010/2.

LIVROS

− BANCALEIRO, José. Scorecard de capital humano: como 
medir mais importante da sua empresa. Lisboa: Editora 
RH, 2007. MON 02571

− CAMARA, Pedro B. da. Manual de gestão e avaliação de 
desempenho. Lisboa: Editora RH, 2012. MON 06347

− CAETANO, António; VALA, Jorge. Gestão de recursos 
humanos: contextos, processos e técnicas. Lisboa: Editora 
RH, 2007. MON 5667

− CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital 
humano das organizações. São Paulo: Editora Atlas, 2006. 
MON 05547

− DAVENPORT, Thomas H; PRUSAK, Laurence; PERES, 
Lenke (trad.). Conhecimento empresarial: como as 
organizações gerenciam o seu capital intelectual. Rio de 
Janeiro: Editora Campus, 1998. MON 03527

− FERNANDES, Nidia Gabriela. Modelo de capital humano 
na explicação das diferenças salariais: uma aplicação ao 
mercado de trabalho em Portugal. Lisboa: SOCIUS-ISEG, 
2000. ORG 04086

− FRIEDMAN, Brian; HATCH, James; WALKER, David 
M. Capital humano: como atrair, gerenciar e manter 
funcionarios eficientes. São Paulo: Futura, 2000. MON 
03264

− FULLER, Jim; FARRINGTON, Jeanne. Da formação ao 
aperfeiçoamento do desempenho. Coimbra: Quarteto 
Editora, 2001. MON 03899

− SCHULTZ, T. Paul. The formation of human capital and 
the economic development of Africa: returns to health and 
schooling investments. Abidjan: BAD, 1998. ORG 04326

− STEWART, Thomas A. Capital intelectual: a nova riqueza 
das organizações. Lisboa: Edições Silabo, 1999. MON 
03861
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BARNETT, Vic
Sample Survey: principles & methods
London: John Wiley & Sons, 2002
ISBN: 978-0470-68590-7 * MON 06703

CARVALHO, José Crespo de; FILIPE, José Cruz
Manual de estratégia: conceitos, prática e roteiro
Lisboa: Edições Silabo, 2010
ISBN: 978-972-618-607-6 * MON 06811

CASTRO, João Pinto e
Comunicação de Marketing
Lisboa: Edições Silabo, 2007
ISBN: 978-972-618-463-8 * MON 06812

COCHRAN, William G.
Sampling techniques
New York: John Wiley & Sons, 1977
ISBN: 0-471-16240-X * MON 006704

DELGADO, José Pina; VARELA, Odair Barros; COSTA, Suzano
As relações externas de Cabo Verde: (Re) Leituras contemporâneas
Praia: Edições ISCJS, 2014
ISBN: 978-989-20-4419-4 * MON 06808

GOUVEIA, Jorge Bacelar; SILVA, Mário Ramos Pereira
Legislação de direito fiscal
Praia: FDJ & Edições ISCJS, 2013
ISBN: 978-989-99048 * REF 06586

GODIN, Seth 
Como se tornar indispensável
Lisboa: Lua de papel, 2011
ISBN: 978-989-23-1277-4 * MON 06809

LOPES, Albino
Fundamentos da gestão de pessoas: para uma síntese epistemológica 
da iniciativa, da competição e da cooperação
Lisboa: Edições Silabo, 2010
ISBN: 978-972-618-666-3 * MON 06813

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.
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MARTÍNEZ, Soares
Previsão económica
Coimbra: Livraria Almedina, 2004
ISBN: 972-40-2038-X * MON 06814

PALMA, Clotilde Celorico
Introdução ao imposto sobre valor acrescentado
Coimbra Edições: Almedina, 2014
ISBN: 978-972-40-5681-4 * MON 06807

PIRES, Cândida da Silva Antunes
O novo processo civil de Cabo Verde
Macau: OACV, 2011
ISBN: 978-99965-857-1-5 * MON 06816

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

LEGISLAÇÃO SOBRE RECURSOS HUMANOS

➢ Lei nº 82/VIII/2014, 8 de Janeiro de 2015
 Aprova o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC). BO nº 3 – I Série

➢ Lei nº 81VIII/2014, 8 de Janeiro de 2015
Altera o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, bem como o Código do Imposto de Selo. 
BO nº 3 – I Série

➢ Lei n° 78/VIII/2014, 31 de Dezembro de 2014
Aprova o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRPS). BO nº 81 – I Série

➢ Portaria nº 51/2009, 30 de Dezembro de 2009
Define as datas valor para pagamentos das remunerações dos funcionários e agentes, aposentados, reformados, 
beneficiários da pensão de sobrevivência e da do regime não contributivo, e outros servidos públicos da 
administração Pública integrados na base de dados de RH/Salários do Ministério das Finanças. 
BO nº 49, 2º Suplemento – I Série

➢ Resolução nº 7/2004, 3 de Maio de 2004
Fixa a remuneração mensal a que tem direito os membros do Conselho Fiscal do Banco de Cabo Verde. 
BO 12  – I Série

➢ Lei nº 85/III/90, 6 de Outubro de 1990
Define e regula as bases do estatuto dos titulares de cargos políticos. BO 40, Suplemento – I Série

➢ Decreto-Lei nº 10/2007, 20 de Março de 2007
Aprova as Tabelas de Cuidados de Saúde e de Comparticipação a praticar no Serviço Nacional de Saúde. 2º 
Supl. BO nº 11- I Série

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.
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O Human Capital Institute (HCI) está vocacionado 
para temas voltados às melhores práticas de inovação 
na gestão estratégicas de talentos, e uma nova liderança 
económica.

 Nesta página encontramos artigos, que abordam o 
capital humano. As Comunidades Talento oferecem um 

reservatório profundo de informação, e uma plataforma poderosa para a aprendizagem informal, 
pesquisa e colaboração entre participantes. 

No item “Talent communities” divulgam uma agenda de evento de negócios de RH. Pode-se 
encontrar informações sobre cursos, conferências e outras informações sobre gestão de talentos. 
Ainda disponibiliza uma caixa de diálogo para colocação de questões.

http://www.hci.org/

The Journal of Banking & Finance (JBF) publica artigos de pesquisa 
teórica e empírica que abrangem todos os principais campos de pesquisa sobre 
finanças e bancos. O objetivo do JBF é o de proporcionar uma saída para o 
crescente fluxo de pesquisas acadêmicas relativas às instituições financeiras e 
os mercados monetários e de capitais no qual atuam. 
Os principais temas abordados incluem: Contabilidade e Relato Financeiro; 
Investimentos alternativos; Precificação de Activos; Eficiência na banca; Regulação 
Bancária; Solvabilidade e Estrutura de Capital; Finanças Comportamentais; 
Mercados de Energia e Produtos; Finanças Corporativas; Governança Corporativa 
e Ética; Taxa de Crédito; Preços e Derivados de Coberturas; Práticas Financeiras; Aplicações Financeiras 
de Teoria da Decisão ou Teoria dos Jogos; Aplicações Financeiras de Simulação ou Métodos Numéricos; 
Economia Financeira; Engenharia Financeira; Previsão Financeira; Gestão de Risco Financeiro e 
Análise; Optimização de Portfólio e Comercio; Regulação dos Mercados Financeiros e Instituições; 
Modelos Estocásticos para Preços de Activos e Instrumentos; Risco Sistémico. Possibilita o registo de 
seus interesses para receber alertas adaptados às suas necessidades. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/aip/03784266

O Instituto Capital Humano é uma organização 
privada, especializada no desenvolvimento e formação 
de pessoas em sentido profissional e pessoal.
Atuam na área de coaching, psicoterapia, 
consultoria empresarial, seleção de pessoal, bem 
como em todas as funções pertinentes aos recursos 
humanos estratégicos das empresas.

A equipe é composta por um grupo de psicólogos (as), com ótima formação e experiência, habilitados 
na correção e desenvolvimento do indivíduo tanto para a área corporativa e institucional, como 
profissionais liberais e líderes em geral.
Diferenciam-se no mercado pela especialidade de promover a evolução global da pessoa, e pela 
visão que integra líder, empresa ou projeto, mercado e pessoas.Procura incessante pela autenticidade 
pessoal e profissional, pelo desenvolvimento da inteligência, da criatividade e da liderança.

http://www.institutocapitalhumano.com.br/site/

PUBLICAÇÕES DIGITAIS
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DESTAQUE

Pretende o Banco de Cabo Verde selar um compromisso com 
os seus colaboradores, de forma a assegurar que a actividade 
do Banco Central enquanto entidade reguladora seja condu-
zida de acordo com elevados padrões de credibilidade, trans-
parência e responsabilidade, aprovando o Código de Conduta 
dos Trabalhadores do Banco de Cabo Verde. 

O presente Código de Conduta vem alertar para alguns prin-
cípios orientadores da actuação dos trabalhadores, seja den-
tro ou fora do Banco de Cabo Verde, estabelecendo regras e 
normas a que todos deverão estar sujeitos, e que se regem pe-
los princípios de integridade, profissionalismo e transparên-
cia de acção. 

Espera, assim, o Banco de todos os seus colaboradores uma 
conduta caracterizada por elevados padrões de ética profis-
sional no cumprimento dos seus deveres, enquanto trabalha-
dores do Banco, bem como nas suas relações com entidades 
públicas e privadas de uma forma geral. 

A adesão ao presente Código de Conduta reflecte o grau de 
responsabilidade dos trabalhadores, na salvaguarda da inte-
gridade e reputação do Banco de Cabo Verde, dentro do espí-
rito de equipa e de cooperação na defesa do interesse público.

EDIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE

EDIÇÕES DO BCV – Versão on-line
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Ficha Técnica

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

BARROS, Viriato de
Para lá de Alcatraz, onde os ventos se cruzam
Praia: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro,  2005, 113 p.
MON 05529 A; MON 05529 B

CRUZ, Eutrópio Lima da
Perkurse de sul d’ilha : (Romanse)
Praia: Associação dos Escritores Cabo-Verdianos, 1999, 464 p.
MON 01783

GONCALVES, António Aurélio
Terra da promissão
Praia: BCV, 1998, 190 p.
MON 05124 A; MON 05124 B

MARLONE, Ann
O Livro da inquietude : uma história de amor
Lisboa: Aletheia Editores, 2007, 271 p.  
MON 05675

ROBERTS, Nora
A cor do fogo
Lisboa: Edições Chá das cinco, 2007, 318 p. 
MON 05684

SEMEDO, Manuel Brito
Não há sol que morra na sombra do poente - homenagem a 
Manuel Duarte
Praia: IBNL, 2006, 77 p. 
MON 01569

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 aceder as de revistas eletróni-
cas a partir do link

http://intranet/Links.aspx

Convite

A Biblioteca do BCV convida a todos os interes-
sados para uma exposição no âmbito da “Sema-
na da Biblioteca e do Livro”, que decorrerá no 
Hall da Biblioteca no período de 20 a 24 de Abril.

Aguardamos a vossa visita.


