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APRESENTAÇÃO

Nesta edição da Newsletters, primeira do ano, dedicamos aos nossos leitores o tema a “Comunicação no cerne 
da vida social organizacional”. 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!

A comunicação no cerne da vida social organizacional

By Arménio Rego 

A comunicação é a base de toda a interação humana – inclusive nas organizações. Há sérias razões para supor que a 
comunicação nas organizações contribui para a satis fação, o empenhamento e o desempenho dos indivíduos, assim como 
para a eficácia dos líderes e o desempenho organizacional. É mesmo essencial para a prestação de servi ços, inclusive 
os que são prestados pelos médicos e outros profissionais da saúde pelos advogados e pelos engenheiros. Na vida 
organizacional, estes efeitos não surpreendem:

- O modo como as pessoas comunicam afeta a maneira como se relacionam com as outras, os laços de cooperação 
que com elas estabelecem, o nível de ajuda que recebem, a maneira como os seus chefes as encaram e avaliam, assim 
como a sua capacidade de persuasão e influência.

- Observando o modo como os seus líderes comunicam, partilham informação e promovem a abertura comunica-
cional, os colaboradores desenvolvem atitudes e ações correspondentes. Por exemplo, se sentirem que os líderes e a 
organização promovem a partilha de informação, são transparentes e os tratam como adultos, então os colaboradores 
desenvolvem mais satisfação no trabalho e mais con fiança 
nos líderes e na organização, empenham-se mais no traba-
lho, pronun ciam-se mais favoravelmente acerca da organi-
zação, ausentam-se menos do trabalho e são mais produtivos.

- Uma grande parte do trabalho dos líderes é despendida a 
comunicar – com subordinados, pares, superiores e enti-
dades exteriores à organização. O modo como comunicam 
afeta a clareza das suas mensagens, a credibilidade junto dos 
seus interlocutores, e a capacidade de obterem informação 
crucial para a tomada de decisões.

Continue a ler o artigo A comunicação no cerne da vida social 
organizacional, Arménio Rego, p. 20-70. 

In Comunicação pessoal e organizacional: teoria e prática.

Banco de Cabo Verde
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COMUNICAÇÃO PESSOAL E ORGANIZACIONAL: TEORIA E PRÁTICA

REGO, Arménio
Lisboa: Edições Sílabo, 2013, 547 p.
ISBN: 978-972-618-711-0
MON 06922

A comunicação é o aparelho circulatório da vida organizacional. Se falhar, os restantes sistemas 
organizacionais entram em rutura. Também é o nutriente das nossas vidas. Todos comunicamos, 
independentemente da nossa vontade. Mesmo calados, comunicamos – pois os nossos interlocutores 
interpretam o silêncio e reagem em conformidade. Mediante linguagem simples e acessível, e 
apresentando numerosos casos práticos e exercícios, o autor concilia teoria com prática. Entre os temas abordados, estão: 
leis da comunicação; barreiras à comunicação; comunicação entre pessoas de diferentes culturas; mensagens contraditórias 
e paradoxais; silêncios e mentiras; comunicação não-verbal; rumores; estilos pessoais de comunicação; escutar e calar; falar 
em público; facultar e receber feedback dos colaboradores; escrever e clicar.

DESTAQUES DE OBRAS

CENTRAL BANK COMMUNICATION, DECISION MAKING, AND GOVERNANCE: 
ISSUES, CHALLENGES, AND CASE STUDIES

SIKLOS, Pierre L.; STURM, Jan-Egbert
Cambridge: The MIT Press, 2013, 318 p.
ISBN: 978-0-262-01893-7
MON 06912

Central bankers have for some time now understood and emphasized the importance of com-
munication. They have expanded communication not only through the age-old practice of giving 
more speeches but also by greatly increasing the volume of information provided to the public. 
The result, as documented by Dincer and Eichengreen (2008, 2009) and Siklos (2011),¹ among others, has been a sharp rise 
in central bank transparency. This is not surprising as the worldwide movement toward greater central bank independence, 
which gathered pace during the 1990s, was met by the monetary authorities’ recognition that with greater responsibilities 
comes greater accountability.

ECONOMY OF WORDS: COMMUNICATIVE IMPERATIVES IN CENTRAL BANKS

HOLMES, Douglas R.
Chicago: The University of Chicago Press, 2014, 263 p.
ISBN: 13: 978-0-226-08762-7
MON 06913

Markets are artifacts of language – so Douglas R. Holmes argues in this deeply researched look at 
central banks and the people who run them. Working at the intersection of anthropology, linguistics, 
and economics, he shows how central bankers have been engaging in communicative experiments 
that predate the financial crisis and continue to be refined amid its unfolding turmoil – experiments that do not merely 
describe the economy, but actually create its distinctive features.
Holmes examines the New York District Branch of the Federal Reserve, the European Central Bank, Deutsche Bundesbank, 
and the Bank of England, among others, and shows how officials there have created a new monetary regime that relies on 
collaboration with the public to achieve the ends of monetary policy. Central bankers, Holmes argues, have shifted the 
conceptual anchor of monetary affairs away from standards such as gold or fixed exchange rates and toward an evolving 
relationship with the public, one rooted in sentiments and expectations. Going behind closed doors to reveal the intellectual 
world of central banks, Economy of Words offers provocative new insights into the way our economic circumstances are 
conceptualized and ultimately managed.
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DESTAQUES DE OBRAS

ARTIGOS

– ALMEIDA, Paulo Pereira de. Comunicação organizacio-
nal: um instrumento para a gestão. In Dirigir nº 101, 
2008. PP 12/2008/101.

– APOLINÁRIO, Marques. A comunicação nas organiza-
ções. In Dirigir nº 25, 1992. PP 12/1992/25.

– CATALÃO, João Alberto. A importância do plano de 
comunicação interna – menos é mais!. In Dirigir nº 11, 
2015. PP 12/2015/11.

– FACHADA, M. Odete. A importância da comunicação 
nas relações interpessoais. In Psicologia das relações in-
terpessoais. Lisboa: Edições Silabo, 2010* MON 06263

– FERREIRA, Fernando. Gerir bem pessoas exige forte in-
vestimento em comunicação interna. In Pessoal nº 144, 
2015. PP 191/2015/144.

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

– FERREIRA, J. M. Carvalho; NEVES, José; ABREU, Paulo 
Nunes de Abreu; CAETANO, António. Comunicação nas 
organizações. In Psicossociologia das organizações. Lis-
boa: McGraw-Hill, 1999* MON 02714.

– FERREIRA, Luís. Um olhar de dentro para fora de uma 
organização. In Pessoal nº 130, 2013. PP 191/2013/130.

– HILTI PORTUGAL. O reconhecimento de um talento 
depende necessariamente da sua capacidade de se fazer 
ouvir. In Pessoal nº 142, 2014. PP 191/2014/142.

– KESTER, Anne Y.. Pour une meilleure communication 
des dinnées sur les reserves internationals. In Finances & 
Développement nº 2, 2000. PP 13/2000/2.

– LEARNING, Wilson. Evitar os custos “escondidos” 
da comunicação ineficaz. In Pessoal nº 131, 2013. PP 
191/2013/131.

– PINTO, Diana Abegão. Utilização de tecnologias de in-
formação e comunicação no contexto laboral. In Pessoal 
nº 143, 2015. PP 191-2016-143.

– PITASSI, Cláudio; LEITAO, Sérgio Proença. Tecnologia 
de informação e mudança: uma abordagem crítica. In 
RAE nº 2, 2002. PP 71/2002/2.

– ROBBINS, Stephen P.. Comunicação. In Fundamentos do 
comportamento organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 
2004* MON 05666.

– RODRIGUES, Joaquim Vicente; ABREU, Nuno. Como se 
constrói a imagem de uma empresa ou produto. In Diri-
gir nº 101, 2008. PP 12/2008/101.

– SANTOS, Vitalino José Santos. Comunicação e trabalho 
em equipa. In Dirigir nº 11, 2015. PP 12/2015/11.

– TEIXEIRA, Sebastião. Comunicação. In Gestão das orga-
nizações. Lisboa: McGraw-Hill, 1998* MON 02713.

– VICENTE, Cláudia. A importância da comunicação no 
domínio tecnológico. In RHmagazine nº 88, 2013. PP 
209-2013-88.

– VIZEU, Fábio. Ação comunicativa e estudos organizacio-
nais. In RAE nº 4, 2005. PP 71/2005/4.

LIVROS

– AMARAL, Isabel. Imagem e sucesso: guia de protocolo 
para empresa. Lisboa: Verbo, Maio 2008* MON 05725.

– BEON, Philippe. Como desenvolver a comunicação na 
empresa. Mem Martins: Publicações Europa-América, 
1992* MON 02669

– BERLO, David K.. O processo da comunicação : in-
trodução a teoria e a prática. São Paulo: Martins Fontes, 
1999* MON 03460 A; MON 03460 B

– CARRERA, Filipe. Marketing digital na versão 2,0: o que 
não pode ignorar. Lisboa: Ed. Sílabo, 2012* MON 06340

– CASTRO, João Pinto e. Comunicação de Marketing. Lis-
boa: Edições Sílabo, 2007* MON 06812

– DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio. Métodos e técnicas 
de pesquisa em comunicação. São Paulo: Editora Atlas, 
2006* MON 06350

– McCORNMACK, Mark H.. A arte de comunicar passo a 
passo. Mem Martins: Publicações Europa-América, 1997* 
MON 02667 A; MON 02667 B

– MONTEIRO, Ana Cristina; CAETANO, Joaquim; 
MARQUES, Humberto …[et.al]. Fundamentos de comu-
nicação. Lisboa: Edições Sílabo, 2012* MON 06505

– PEREIRA, Teresa Esteves. Comunicação. Lisboa: IFB, 
Outubro 1998* MON 02529

– PINA, João Aragão e. Apresentações que “Falam por si”. 
Lisboa: Lidel Edições Técnicas, Out 2011* MON 06654

– RENEE, Simonet. Como falar em público. Lisboa: Ed-
ições CETOP, 1995* MON 02717

– VILAR, Emílio Távora. Imagem da Organização. s.l.: 
Quimera Editores, 2006* MON 06283

– WOOD, Perry. Comunicar com sucesso. Lisboa: Actual 
Editora, 2007* MON 06534
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BESSIS, Joël
Risk management in Banking
Chichester: John Wiley & Sons, 2015
ISBN: 978-1-118-66021-8 * MON 06915

CAMPEL, Andrew; LABROSSE, John Raymond; MAYES, David G. Ed. Lit.
Deposit insurance
New York: Palgrave Macmillan, 2007
ISBN: 13: 978-0-230-00699-7 * MON 06911

CHAN, Ngai Hang; WONG, Hoi Ying
Simulation techniques in financial risk management
New Jersey: John Wiley & Sons, 2015
ISBN: 978-1-118-73581-7 * MON 06916 

CHAPMAN PHD; Robert J.
Simple tools and techniques for enterprise risk management
Chichester: John Wiley, 2015
ISBN: 978-1-119-98997-4 * MON 06918

CHO, Hyunyi; REIMER, Torsten; MCCOMAS, Katherine A. 
The sage handbook of risk communication. 
Los Angeles: Sage, 2015 
ISBN: 978-1-4522-5868-3 * REF 06593

CLAESSENS, Stijn; KOSE, M. Ayhan; LAEVEN, Luc; …[et al]
Financial crises: causes consequences, and policy responses
Washington: FMI, 2014
ISBN: 978-147554-340-7 * MON 06921

GALLOWAY, Jon; WILSON, Brad; ALLEN, k. Scott; …[et.al]
Profissional ASP.NET MVC 5
Indianapolis: WROX A Wiley Brand, 2014
ISBN: 978-1-118-79475-3 * MON 06914

HULL, John C.
Risk mangement and financial institutions
New Jersy: John Wiley, 2015
ISBN: 978-1-118-95594-9 * MON 06917

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA
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JOÃO, Maggie
Coaching: um guia essencial ao sucesso do coach, do gestor e de quem quer ser ainda mais feliz
Alcochete: Smartbook, 2014
ISBN: 978-989-8297-70-9 * MON 06920

REJDA, George E.; MCNAMARA, MICHAEL J.
Principles of risk management and insurance 
Boston: Pearson, 2014
ISBN: 13 978-0273-78994-9 * MON 06919

SOPRANO, Aldo
Liquidity mangement: a funding risk handbook
Chichester: John Wiley, 2015
ISBN: 978-1-118-41399-9 * REF 06594

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

LEGISLAÇÃO SOBRE COMUNICAÇÃO

➢ Resolução nº 81/2015, 19-08-2015 - Cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento do setor da Comunicação Social, adiante 
designado FADCS. BO nº 49  - I Série

➢ Lei nº 58/VIII/2014, 21-03-2014 - Estabelece o regime aplicável às infra-estruturas da rede de comunicação electrónica, 
bem como à certificação e avaliação dos correspondentes equipamentos. BO nº 22  - I Série

➢ Resolução nº 8/2014, 12-02-2014 - Institucionaliza a obrigatoriedade do uso do sistema de comunicação digital VoIP (voice 
over Internet protocol) recomendado para a Rede Tecnológica Privativa do Estado (RTPE). BO nº 9  - I Série

➢ Lei nº 33/VIII/2013, 16-07-2013 - Estabelece o regime jurídico de uso de meios electrónicos na tramitação de processos, 
judiciais, comunicação de actos e tramitação de peças processuais. BO nº 36  - I Série

➢ Lei nº 16/VIII/2012, 19-07-2012 - Concede ao Governo autorização para legislar no sentido de alterar o Decreto-Legisla-
tivo nº 7/2005 de 29 de Novembro, sobre a disponibilização da internet em banda larga e serviços de comunicação móveis. 
BO nº 41  - I Série

➢ Lei nº 8/VIII/2011, de 29-12-2011 - Cria a Autoridade Reguladora para a Comunicação Social. BO nº 42  - I Série
➢ Lei nº 70/VII/2010, de 16-08-2010 - Altera a Lei nº 56/V/98, de 29 de Junho, que regula o regime jurídico da Comunica-

ção Social. BO nº 31  - I Série
➢ Decreto nº 10/2009, 14-12-2009 - Estabelece a entrada em execução do protocolo modificativo ao Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa. BO nº 47  - I Série
➢ Decreto nº 5/2005, 30-05-2005 - Aprova o Segundo Protocolo Modificativo do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

BO nº 22  - I Série
➢ Decreto nº 4/2005, 30-05-2005 - Aprova o protocolo Modificativo ao acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. BO nº 

22  - I Série
➢ Lei nº 56/V/98, de 29-06-1998 - Aprova a Lei da Comunicação Social. BO nº 23  - I Série
➢ Decreto-Lei nº 26/91, 1-04-1991 - Aprova o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e respectivos anexos. Supl. BO nº 

13  - I Série.
➢ Lei nº 101/III/90, de 29-12-1990 - Define os Direitos de Autor. 3º Supl. BO nº 52  - I Série

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.
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SITE DO BCV 
É o meio de privilegiado da comunicação externa do BCV, nomeadamente, das 
publicações e atividades do BCV. Uma ferramenta de comunicação por excelência 
com as entidades reguladas, com os consumidores das entidades reguladas e com 
a  comunicação social.  No item “Publicações e Intervenções” poderá consultar 
os Relatórios do BCV, Intervenções do CA, Cadernos de Educação Financeira, 
Working Papers, Boletins de Estabilidade Financeira, Boletins de Estatísticas, 
Boletins Económicos, E-Newsletters da Biblioteca, Indicadores Económicos e 
Financeiros, Resumos de Indicadores Macroeconómicos e Financeiros, Posição 

de Investimento Nacional e a Situação Patrimonial e Financeira desde 1998. 
A Comunicação no Banco de Cabo Verde está consagrada no Regulamento Orgânico do BCV, através do Gabinete de 
Relações Externas do BCV, Área de   Comunicação, que tem por objectivo planear e coordenar toda a estratégia de 
comunicação do Banco, assegurando a oportunidade e a transparência da informação e uma melhor compreensão das 
funções do Banco Central. Conheça os Regulamentos Internos que regulam a Comunicação no BCV: NAP nº 3/2011 sobre 
Normas e Procedimentos no Relacionamento com a Imprensa Nacional e Estrangeira, NAP nº 4/2011 sobre Regras de 
Funcionamento do Site e NAP nº 7/2013 sobre as Regras de Funcionamento da Intranet.

www.bcv.cv 

INTRANET DO BCV
A Intranet é um espaço de partilha de informações internas, um espaço 
de integração, um estímulo ao empenho, ao desempenho, à motivação e à 
participação dos colaboradores. Conheça a actualidade do BCV em:   http://
intranet/Novidades.aspx,   as campanhas de comunicação e sensibilização 
desenvolvidas em: http://intranet/Cinternas.aspx, assim como tudo o que tem 
sido publicado sobre o BCV na imprensa: http://intranet/Clipping.aspx.

http://intranet/ 

BOCC é uma biblioteca on-line de ciências da comunicação fundada em 1999 
pelo Professor João António Fidalgo, atualmente Reitor da Universidade da 
Beira Interior. As publicações estão acessíveis no menu organizado por índex, 
autores, títulos, escolas, ano de publicação e recursos. No índex disponibilizam 
do lado esquerdo temáticas 
e do lado direito novidades. 
Ao centro a agenda em 
comunicações disponibiliza 
o site dos livros editados 
pelo LABCOM com versões 
integrais dos livros em PDF. 
Acima do menu está disponível um link da Labcom que remete-nos para a página LabCom.IFP que é uma unidade de 
pesquisa na área de Comunicação, Filosofia e Ciências Humanas da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira 
Interior (UBI), localizado na Covilhã, Portugal. 

http://www.bocc.ubi.pt/

O site WWW.SAPO.CV nasceu em 1995 na Universidade de Aveiro. A homepage do 
SAPO é um  ponto de convergência de serviços, informações e entretenimento que fazem parte 
do dia-a-dia do público por todo o mundo. Conheça a atualidade cabo-verdiana através de 
www.sapo.cv onde se apresenta grande parte dos jornais online cabo-verdianos.

http://www.sapo.cv/

PUBLICAÇÕES DIGITAIS
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DESTAQUE

O público interno é o alicerce da estrutura organizacional. A organização que motiva os seus colaboradores através de um 
sistema de comunicação bilateral consegue um retorno positivo e um compromisso dos colaboradores  para com a organiza-
ção. A comunicação interna olha e trata os colaboradores como clientes e tem como objectivo fazer com que eles acreditem 
na organização, gerando comportamentos e acções favoráveis para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. 
O uso da comunicação tem sido defendido como uma forma de melhorar a 
eficiência interna e a imagem da organização perante os seus públicos de inte-
resse. A comunicação tem impacto na integração da equipa de trabalho, espe-
cialmente na busca de resultados e objetivos. E, por esses motivos, na tentati-
va de sempre melhorar a coesão do grupo, a comunicação pode influenciar a 
motivação das pessoas. Segundo o autor Carlos Parente1 «A comunicação pode 
ser considerada a alma da empresa, algo além que vai além do tangível e que pro-
move a adesão de todos os seus agentes e guia as suas ações. Precisa ir além dos 
olhos e chegar ao coração dos funcionários transformando-os em colaboradores 
apaixonados e engajados com os objetivos, valores, missão e todas as representa-
ções simbólicas que concretizam a identidade da empresa.» 
A valorização do conhecimento e da informação como fonte principal do desen-
volvimento humano fez com que empresas em todo o mundo passassem a dar 
uma atenção maior ao seu capital intelectual, as pessoas. Esta perspectiva está plas-
mada na visão do Banco de Cabo Verde  quando diz que pretende «Ser reconhe-
cido internamente e internacionalmente, como um banco central credível, devido à 
qualidade e autonomia das suas políticas e competência dos seus recursos humanos». 
Foi neste contexto que emergiu o BCVNews que é um jornal interno, de pe-
riodicidade mensal e formato digital, dirigido a todos os colaboradores com 
o objectivo de promo ver a comunicação interna, man tendo todos informados 
sobre as actividades e estratégias da ins tituição.
1PARENTE, Carlos. Obrigado, Van Gogh! São Paulo: Peirópolis, 2007.

EDIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE

EDIÇÕES DO BCV – Versão on-line

1BVCNEWS 

mais útil e moderna, tem no seu quadro de colabora-
dores o seu principal e imprescindível pilar. A estes, 
queremos dizer, com absoluta certeza do reconheci-
mento, muito obrigado!

40 anos de existência têm para nós um significado 
muito especial, são quatro décadas de crescimento e 
resultados extraordinários. Com efeito, a Instituição 
de que todos fazemos ou fizemos parte tem, enquan-
to regulador, fiscalizador e promotor do bom funcio-
namento do sistema financeiro, um posicionamento 
central na gestão do País. O sucesso do reconhecido 
esforço de desenvolvimento de Cabo Verde deve-se 
em boa medida ao forte desempenho que o BCV tem 
tido nesse período de tempo, garantindo o valor da 
moeda nacional, bem como a estabilidade e o desen-
volvimento do sistema financeiro, desenvolvendo e 
fazendo funcionar o sistema de pagamentos. 

Chegados até aqui, como vamos preparar o futuro? 
Com a mesma dedicação e profissionalismo que ti-
vemos no passado. A nossa tarefa é estar permanen-
temente preparados para os desafios cada vez mais 
complexos de um sector financeiro nacional e inter-
nacional em rápida transformação.

Neste 40º aniversário, queria reiterar a minha profun-
da convicção de que o BCV precisa de todos os seus 
colaboradores para cumprir com as suas elevadas 
funções, num contexto cada vez mais rigoroso. Todos 
são chamados e motivados, a contribuir com o seu 
empenho e desempenho para a eficiência da Institui-
ção e do sistema financeiro nacional.

Por isso, o meu apelo veemente aos Colaboradores do 
BCV para que renovemos, conjuntamente, nesta data 
tão importante, os nossos votos de continuar a labo-
rar com cada vez mais profissionalismo, afinco e dedi-
cação totais ao serviço do interesse público e do País.

Uma palavra de apreço muito especial vai para os 
meus antecessores que estiveram à frente desta Ins-
tituição tão importante para a estabilidade financeira 
do País.

A todos os que nos escolheram o nosso muito obriga-
do. Crescemos Juntos!
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Banco de Cabo Verde

BCVNEWS

O Banco de Cabo Verde (BCV) celebra, 
no dia 29 de Setembro de 2015, 40 anos 
de história e de compromisso com os de-
senvolvimentos do sistema financeiro e 
de Cabo Verde. Esta data tem um signi-
ficado muito especial para o nosso Banco, 
podendo ser resumida em duas emblemá-
ticas palavras: crescimento e comprome-
timento. 

No ano em que comemoramos 40 anos de 
existência, queremos agradecer a todos os 
que trilharam este caminho connosco. Fa-
zemos este agradecimento com a consci-
ência de que nada, absolutamente nada, se 
constrói sozinho, senão em parceria, em 
equipa, com sinergias e com um grande 
espírito colectivo. Somos profundamente 
gratos a todos, sem excepção. Todavia a 
nossa convicção é de que uma Instituição 
como a nossa, que se pretende cada vez 

João António Pinto Coelho Serra

Ano 4 • nº 35 • Periodicidade Mensal • Setembro de 2015

M
en

sa
ge

m
 d

o 
G

ov
er

na
do

r

 Banco de Cabo Verde

02/07

O Papel da Comunicação Social na Intermediação do Banco Central

Cadernos BCV - Série Eventos

 Banco de Cabo Verde

Serviços de Comunicação e Imagem & de Relações Externas
Relatório de Actividades 2007
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Ficha Técnica

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

CIPOLLA, Carlo M
Conquistadores, piratas e mercadores: a saga da prata es-
panhola
Lisboa: Teorema, 1996, 135 p. MON 05457

GREENE, Graham
O décimo homem
Lisboa: Ulisseia, 1985, 140 p. MON 02755

HACKFORD, Taylor; WHITE, James L; (ed. lit.) ...[et al.]
Ray: a tribute to the movie, the music, and the man
New York: Newmarket Press, 2004, 208 p. MON 05479

HAUDRÉRE, Philippe
O grande comércio marítimo do século XVIII: os europeus 
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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 8-16 de Dezembro de 2015 

Feira da Palavra 
A Biblioteca do BCV participou a convite da 

Biblioteca Nacional

Visite a Biblioteca do BCV… 

E leva um amigo.


