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ApresentAção

Neste trimestre o tema seleccionado para a edição da Newsletter é “Assurance, stabilité financière et risque systémique” 
de Philippe Trainar. Destacam-se sinopses da temática, publicações do BCV, e legislações sobre o tema. Todas as publica-
ções constantes desta edição estão disponíveis para consulta e empréstimo na Biblioteca.

AssUrAnCe, stABILItÉ FInAnCIÈre

et rIsQUe sYstÉMIQUe

By Philippe Trainar

À la suite de la crise économique de ces trois dernières années et du collapsus de l’assureur AIG (American International Group) 
ainsi que des rehausseurs de crédit américains (monoliners comme ACA, MBIA, Ambac...), on s’est interrogé sur les liens entre 
assurance, réassurance et risque systémique. AIG et les monoliners se sont trouvés au cceur de la crise actuelle, ce qui a conduit 
à s’interroger sur le rôle de l’assurance et de la réassurance comme sources de risque systémique plus que comme victimes. Pour 
le Conseil de stabilité financière (CSF), il n’y a guère de doute : l’assurance et la réassurance peuvent etre, même si c’est à un degré 
moindre que la banque, sources de risque systémique. Toutefois, cette conclusion dépend pour beaucoup de ce que l’on entend par 
risque systémique. Il est donc important de préciser cette notion de risque systémique dont les contours objectivement incertains 
n’ont d’égal que les certitudes subjectives fortes de nombreux observateurs. Une bonne raison d’aborder avec méthode le suj et.

- Avant de conclure sur la définition politique du risque systémique retenue par le CSF, examinons la définition rigoureuse proposée 
par la littérature économique et financière (Eeckhoudt, Gollier et Schlesinger, 2005 ; Freitas et Rochet, 1997 ; Rochet, 2008). Stricto 
sensu, le risque systémique correspond à la propagation des problèmes rencon-trés par un agent ou un sous-groupe d’agents à tous 
les autres agents, c’est-à-dire au « système ». Ce risque est donc lié au risque de collapsus du système économique par opposition au 
risque de collapsus d’une sous-partie de ce même système (une industrie, une région...). En réalité, il existe trois niveaux possibles 
de risque systémique allant crescendo :

— le risque d’effondrement de l’ensemble du système financier avec des répercussions immenses sur le reste du marche ;

— le risque d’effondrement du marche avec des repercussions importantes sur l’ensemble du système économique ;

— le risque d’effondrement de l’ensemble du système économique, y compris les Etats.

Le risque systémique fait reference à une double incapacite du marche d’une part, l’incapacité du marche à s’équilibrer efficacement 
et, d’autre part, son incapacite à absorber efficacement les chocs globaux les plus extrêmes. Le marche ne peut bien évidemment 
pas s’assurer contre le risque de son propre effondrement. Seuls des acteurs extérieurs, qui ne sont pas immergés dans le marche, 
peuvent s’engager comme contreparties et fournir une telle assurance. Or les seuls acteurs possibles sont les Etats. Toutefois, les 
risques systémiques les plus extrêmes peuvent conduire, au-delà du collapsus du marche, à la défaillance des Etats. Si la crise s’étend 
au monde entier et que les Etats font défaut, ii ne reste aucune contrepartie capable d’absorber tout ou partie du choc systémique.

 In Revue d’Economie Financiere nº 101, Mars 2011, p.29-35 
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BAnCA, BoLsA e segUros: dIreIto eUropA e portUgUês 

SILVA, João Calvão da 
Lisboa: Edições Almedina, 2013, 435 p. 
ISBN: 978-972-40-5346-2
MON 06868/1

A reação à crise financeira global traduz-se num quadro regulamentar em profunda mutação: 
ainda regras de Basileia II (virada para a libertação de capital) não tinham aplicação e já se 
viam substituídas por outras de Basileia III de sinal contrário — reforço de capital e de 
liquidez e almofadas contracíclicas, com rarefação do crédito para as empresas, em especial as PME´s; ainda a novel 
arquitectura institucional da União Europeia (Comite Europeu de Risco Sistémico e Autoridades Europeias de 
Supervisão) erguida em 2010 ensaiava os primeiros passos e já a sua alteração é imposta pela União Bancária, em 
que o BCE assume a responsabilidades de supervisão centralizada e vertical das instituições de crédito da Zona Euro, 
por forma a articular esta nova competência com o papel da EBA.

destAQUes de oBrAs

segUro oBrIgAtÓrIo de responsABILIdAde CIVIL AUtoMÓVeL

OLIVEIRA, ARNANDO FILIPE DA COSTA OLIVEIRA 
LISBOA: EDIçõES ALMEDINA, 2008, 187 p. 
ISBN: 978-972-40-3582-6
MON 06866

A atenção do legislador nacional ao sistema de protecção das vítimas da circulação automóvel 
baseado no seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, que não tem sido 
menor desde a sua institucionalização (1980), acentuou-se muito nos últimos anos, com, 
principalmente, o Regime de regularização de sinistros (2006) e, agora, as múltiplas e variadas alterações trazidas pelo 
Decreto-Lei 291/2007, 21 Ago., seja de origem comunitária, seja de iniciativa nacional; e acentuação que poderá prosseguir, 
a crer nos respectivos, seja trabalhos preparatórios, seja, mesmo, articulado. A presente obra dá conta, sob a forma de 
síntese aprofundada, das c. de 2 dezenas de alterações mais importantes, com abundante referência aos respectivos 
trabalhos preparatórios publicados e enquadramento em termos de regimes comunitário e internacional, tão relevantes 
neste domínio. Domínio em que, saliente-se, o relevo do denso regime especial sai incólume da superveniência do novo 
Regime Jurídico do Contrato de Seguro, aprovado pelo Decreto-Lei 72/2008,16 Abr. (art. 2° do Regime). I. Alterações 
em Transposição da Directiva II. Alterações Extra Transposições da Directiva

o deVer de deCLArção InICIAL do rIsCo no ContrAto de segUro

POçAS, LUíS
LISBOA: EDIçõES ALMEDINA, 2008, 961 p. 
ISBN: 978-972-40-5226-7
MON 06870

O presente estudo tem por objecto um dos temas mais controversos e fecundos entre a jurisprudência 
e a doutrina do Direito dos seguros: a vinculação do proponente do contrato de seguro a informar 
o segurador, de forma completa e exacta, em sede de formação do contrato, sobre as características 
do risco proposto, de modo a que o segurador possa conformar a sua vontade negocial e determinar 
o prémio devido. Associado às origens do seguro e inerente à alea, à assimetria informativa e ao carácter uberrima fides que 
caracterizam este contrato, o instituto em análise comporta uma lex specialis cujas soluções são precursoras da responsabilidade 
pré contratual e superam o dualismo entre normas de conduta e normas de validade.
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destAQUes de oBrAs

- BERGALA, Laure, org. Mécénat & sponsoring: quand les 
banques investissent la vie culturelle, sociale et sportive. 
in Revue Banque Nº 766,  Dec 2013. p. 22-45 * PP 4/2013/766

- BYRNE, Ana Moitinho; PEREIRA, David Teles; E outro. 
Análise dos resultados do questionário sobre o governo 
das empresas de seguros. in FÓRUM: Revista Semestral 
do ISP A.XV, N.30, ABR 2011. P.60-109 * PP 151/2011/30

- CHARBONNIER, Léandre. norme internationale sur 
les contrats d’assurance: un projet non encore abouti. 
Revue Banque nº 775, SEP 2014, p. 93-96 * PP 4/2014/775

- CAPDEVILLE, Jérôme Lasserre; MOREL-MAROGER, 
Juliette; ROUTIER, Richard; ...[et al]. Quel droit pour 
le développement de la banque en ligne?. Paris: Revue 
Banque, 2013. In Banque  & Droit nº Hors-Serie, Junho 
2013, p. 3-86 * PP 183/2013/HS

- DESPOUX, Jean-Français; AZARCHS, Tanya; 
BANDAVID, Daniel... [et. al]. Les nouveaux gisements de 
la titrisation. In Revue Banque Nº 638,  Jul/Ago 2002 * PP 
4/2002/638

- FRUNZA, Marius Cristian. Approche micro-économique: 
l’impact de solvabilité 2 sur l’ économie réelle. in Revue 
Banque Nº 763, SEP 2013. p. 54-57 * PP 4/2013/763

- GAUVENT, Sophie. solvabilité 2: un nouveau départ 
pour les offres aux assureurs. in Revue Banque N º 745, 
FÉV 2012. p. 2-44 * PP 4/2012/745

- GAUVENT, Sophie.  protection des épargnants: jusqu’où 
faut-il aller?. in Revue Banque N.751, SEP 2012, p. 22-41 
* PP 4/2012/751

-KOTZ, Hans-Helmut; VAYSSET, Gilles. Le risque 
systémique: 2 repenser la supervision. Revue d’économie 
Financière   N.101, MAR 2011, p.9-300 * PP 220/2011/101  

- LAGES, Gisela . Histórico das empresas de seguros 
estabelecidas em portugal entre 1975 e 2011. in FÓRUM: 
Revista Semestral do ISP A.XV, N.30, ABR 2011. p. 60-109 
* PP 151/2011/30

- LEBOUCHER, Séverine. Collecte de l’ épargne: La 
délicate machinerie des banques. in Revue Banque Nº 
778, déc 2014. p. 24-39 * PP 4/2014/778 

- MACHADO, António Palhinha. Banca e seguros. In 
Economia Pura Nº 50, Setembro 2002 * PP 105/2002/50  

- TRAINAR, Philippe; MONTALVO, Carlos; BÉQUET, 
Éric; …[et.al]. Les assureurs à la manoeuvre pour 
financier l’économie. in Revue Banque Nº 774. jul-aoû 
2014. p. 20-40 * PP 4/2014/774

- ZABALA, Bruno. Valeurs mobilières complexes: une 
reforme française. Paris: Revue Banque, 2014. In Revue 
Banque nº 778, Dec 2014. p. 54-58 * PP 004/2014/778

- CALMEIRO, Ana Serra.das Cláusulas Abusivas no 
Contrato de seguro. Coimbra: Edições Almedina, 2014* 
MON 06871

- CHICHORRO, Manuela Ramalho Sousa. o contrato de 
seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2010 * MON 06823

- CONSCIÊNCIA, Eurico Heitor. sobre Acidentes de via-
ção e seguro automóvel : Leis, doutrina e Jurisprudên-
cia. Coimbra: Edições Almedina, 2005 * MON 06835

- CORDEIRO, Antonio Menezes. direito dos seguros. Co-
imbra: Edições Almedina, Janeiro 2013 * MON 06473 A; 
MON 06473 B

- CORDEIRO, Antonio Menezes. Manual de direito 
Bancário. Lisboa: Livraria Almedina, 2012 * MON 06332

- GALIZA, Francisco José dos santos. economia e seguro : uma 
introdução. Rio de Janeiro : FUNENSEG, 1997 *  MON 03814

- MARTINS, João Valente.direito dos seguros : Colec-
tânea de Jurisprudência. Lisboa: Quid Juris Sociedade 
Editora, 2007 * MON 06869

- SANTOS, José Goncalves dos. Contabilidade de seguros. 
Lisboa: Quid Juris Sociedade Editora, 2007 * MON 04930

- SHILLER, Robert J. A ética das finanças. Lisboa: Ber-
trand Editora, 2015 * MON 06822 A; MON 06822 B

- SILVA, João Calvão da Silva. Banca, bolsa e seguros : direito 
europeu e português. Coimbra: Livraria Coimbra,2005 * 
MON 05492/1

- SOARES, Adriano; MESQUITA, Adriano Garção Soares. 
regime do sistema do seguro obrigatório de responsabi-
lidade Civil Automóvel : Anotado e Comentado. Coimbra: 
Edições Almedina, 2008 * MON 06837

- PITÃO, José António de França. seguro de responsabi-
lidade Civil resultante da circulação de Veículos Au-
tomóveis - Anotado : (decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de 
Agosto. Coimbra: Edições Almedina, 2008. MON 06834

ArtIgos

LIVros
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ACOCK, Alan C.
A gentle introduction to stata
Texas: A stata Press Publication, 2014
ISBN: 978-1-59718-142-6 * MON 06856

BARBOSA, João Morais; BAIRRADA, Rui
Como Acabar com as Dívidas Pessoais e Familiares : 
Um guia para uma melhor gestão do seu dinheiro
Parede: Sopa de Letras, 2014
ISBN: 978-972-8708-85-6 * MON 06853

BARR, Nicholas
Economics of the Welfare State
United Kingdom: Oxford University Press, 2012
ISBN:978-0-19-929781-8 * MON 06857

BOARDMAN, Antony; GREENBERG, David; VINING, Aidan; …[et.al]
Cost-Benefit Analysis : Concept and Practice  
Harlow: Person Education Limited, 2014
ISBN: 978-1-29202-191-1 * MON 06858

CARVALHO, José Eduardo; LOPES, José Álvaro Assis; REIMÃO, Cassiano Maria 
Inovação, Decisão e Ética: Trilogia para a Gestão das Organizações
Lisboa: Edições Sílabo, 2011
ISBN: 978-972-618-644-1 * MON 06855

CATARINO, João Ricardo
Finanças públicas e direito financeiro
Coimbra: Edições Almedina, 2012
ISBN: 978-972-40-4791-1 * MON 06817

DIAS, J. de Figueiredo.; ANDRADE, M. da Costa.; PINTO, 
Frederico de L. da Costa
Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova
Coimbra: Edições Almedina,1937
ISBN: 978-972-40-3763-9 * MON 06851

GOMES, Manuel Januário da Costa; FERREIRA, Filipa 
Cristóvão; ROCHA, Francisco Rodrigues; ...[et al]
Temas de Direito Bancário II : Cadernos o Direito
Lisboa: Edições Almedina, S.A.,2014
ISBN:978-972-40-5778-1 * MON 06854

noVAs AQUIsIções dA BIBLIoteCA
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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: Edições Silabo, 2010
ISBN: 978-972-618-582-6 * MON 06810

TEIXEIRA, Aurora A.C; SILVA, Sandra T.; RIBEIRO, Ana P.; …[et.al]
Fundamentos microeconómicos da macroeconomia: Exercícios 
resolvidos e propostos
Porto: Vida Económica, 2014
ISBN: 978-972-788-899-3 * MON 06815

VASCONCELOS, Miguel Pestana de 
I Congresso de Direito Bancário
Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2015 
ISBN: 978-972-40-5896 * MON 06844

noVAs AQUIsIções dA BIBLIoteCA

Legislação BCV – Actividade segurdora
➢ decreto-Legislativo nº 01/2000. 31-01-2000. Estabelece as atribuições do Banco de Cabo Verde no sector segurador. B.O. 

Nº 1, Suplemento - I Série
➢ decreto-Lei nº 35/2010, 6-09-2010. Aprova o regime geral do contrato seguro. B.O. Nº 34 – I Série
➢ Aviso nº 9/2010, 22-09-2010. Dispõe sobre a composição do património dos fundos de poupança. B.O. Nº 45 - I Série
➢ decreto-Lei nº 25/2010, 2-08-2010. Regula o regime jurídico geral de mediação de seguros. B.O. Nº 29 - I Série
➢ decreto-Lei nº 26/2010, 2-08-2010. Cria os planos de poupança (PP). B.O. Nº 29 - I Série
➢ Aviso nº 5/2010, 28-06-2010. Provisões técnicas. B.O. Nº 24 - I Série
➢ Aviso nº 4/2010, 28-06-2010. Plano de contas para as empresas de seguros com reporte e publicação de informação 

contabilística e demostrações financeiras, preparadas de acordo com as normas internacionais de relato financeiro 
(NIRF). B.O. Nº 24 - I Série

➢ Aviso nº 3/2010, 28-06-2010. Introdução das normas internacionais de relato financeiro (NIRF) nas empresas de seguros. 
B.O. Nº 24 - I Série

➢ decreto-Legislativo nº 3/2010, 17-05-2010. Aprova o Regime jurídico do acesso à Actividade Seguradora e Resseguradora. 
B.O. Nº 19 - I Série

➢ Lei nº 53/VII/2010, 8-03-2010. Autoriza o Governo a legislar sobre o regime sancionatório aplicável ao acesso e exercício 
da actividade seguradora e resseguradora. B.O. Nº 9 - I Série

➢ portaria nº 40/2005, 4-07-2005. Estabelece um conjunto de regras relativas à natureza dos activos que podem representar as 
provisões técnicas, aos limites de diversificação e dispersão prudenciais, bem como a enunciação de um conjunto de princípio 
a seguir pelas seguradoras na definição, implementação e controlo das políticas de investimento. B.O. Nº 27 - I Série

➢ Aviso nº 2/2004, 1-03-2004. Estabelece os prazos de avaliação de terrenos e edifícios das seguradoras. B.O. Nº 7 - I Série
➢ decreto-Lei nº 17/2003. 19-05-2003. Altera o regime jurídico do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. 

B.O. Nº 15 - I Série
➢ Aviso nº 01/2001, 26-03-01. Obrigatoriedade de afixação do selo de controlo nos veículos terrestres a motor. B.O. Nº 7 - I Série

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.
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Associação Internacional de supervisores de seguros (IAIs), 
é uma organização voluntária de supervisores de seguros e reguladores de mais 
de 200 jurisdições em quase 140 países. A missão da IAIS é promover uma 
supervisão eficaz e coerente a nível mundial da indústria de seguros, a fim de 
desenvolver e manter os mercados de seguros justos, seguros e estáveis para o 
benefício e proteção dos segurados e para contribuir para a estabilidade financeira 
global. Fundada em 1994, a IAIS é o organismo internacional de normalização 
responsável pelo desenvolvimento e assistência na implementação de princípios, normas e outros materiais de apoio para a 
supervisão do sector dos seguros. A IAIS também fornece um fórum para os Membros partilharem as suas experiências e 
sua compreensão da supervisão de seguros e dos mercados de seguros. Este site foi concebido para lhe fornecer uma visão 
geral das atividades da IAIS e dar-lhe acesso às suas publicações.
http://iaisweb.org/index.cfm?event=showHomePage&persistId=8627C00F155D896B002423EE24E99739

A Autoridade de supervisão de seguros e Fundos de pensões 
(AsF) é a autoridade nacional responsável pela regulação e supervisão, quer 
prudencial, quer comportamental, da atividade seguradora, resseguradora, dos 
fundos de pensões e respetivas entidades gestoras e da mediação de seguros.
A ASF tem por missão assegurar o bom funcionamento do mercado segurador e 
fundos de pensões em Portugal, de forma a contribuir para a garantia da proteção 

dos tomadores de seguro, pessoas seguras, participantes e beneficiários. 
Esta missão é assegurada através da promoção da estabilidade e solidez financeira de todas as instituições sob a sua supervisão, 
bem como da garantia da manutenção de elevados padrões de conduta por parte dos operadores.
Na primeira página do ASF encontramos o item publicações que disponibiliza relatórios, análises, forum do sector Segurador 
e Fundo de Pensões para download. Mais abaixo temos acesso ao item biblioteca que remete o utilizador para referências 
bibliográficas.

http://www.asf.com.pt/NR/exeres/97C24D91-5FD7-4874-9D7D-FFE049D206D9.htm
 
A Autoridade europeia dos seguros 
e pensões Complementares de 
reforma (eIopA) foi criada em 
consequência das reformas da estrutura de 
supervisão do sector financeiro na União 
Europeia. A reforma foi iniciada pela Comissão 
Europeia, seguindo as recomendações de um Comité de Sábios, presidido pelo Sr. de Larosière, e apoiado pelo Conselho 
Europeu e pelo Parlamento.
EIOPA é parte de um Sistema Europeu de Supervisores Financeiros, que compreende três Autoridades Europeias de 
Supervisão, uma para o sector bancário, uma para o sector dos valores mobiliários e uma para o sector dos seguros e pensões 
complementares de reforma, bem como o Conselho Europeu do Risco Sistémico.
Os principais objetivos da EIOPA são: • proteger melhor os consumidores, repor a confiança no sistema financeiro; • A 
garantia de um nível elevado, eficaz e coerente de regulação e supervisão, tomando em conta os interesses de todos os Estados-
Membros e a natureza diversa das instituições financeiras; • uma maior harmonização e a aplicação coerente das regras para 
as instituições financeiras e mercados em toda a União Europeia; • reforço do controlo dos grupos transfronteiriços.
• Promover resposta de supervisão coordenada da União Europeia.
Na página inicial temos acesso a um fluxo de notícias, enquanto que no item “Publicações” encontra cópias das publicações 
da EIOPA, no “Press Room” encontramos anúncios, comunicados de imprensa, entrevistas e discursos; o calendário de 
eventos e palestras pelo presidente da EIOPA.  

https://eiopa.europa.eu/

pUBLICAções dIgItAIs
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destAQUe

Contrato de Seguros / Área de 
Supervisão do Sector Segurador

O Caderno de Seguros tem como objectivo principal esclarecer 
o leitor, em linguagem simples e acessível, acerca dos conceitos e 
tipos de contratos de seguros.

Na sequência da entrada em vigor da nova legislação sobre o 
regime geral do contrato de seguro, é oportuno divulgar informa-
ção básica sobre a problemática dos seguros, tentando ajudar o 
consumidor a compreender o essencial sobre esta matéria e apre-
sentando, de um modo prático, os procedimentos inerentes às 
várias fases de um contrato de seguro. 

Para ajudar a compreender os conceitos, incluiu-se um glossário 
com explicação dos termos mais importantes e para facilitar a con-
sulta do Caderno, adoptou-se o formato de pergunta / resposta.

O Decreto-lei nº 35/2010, de 6 de Setembro, implementou um 
novo regime do contrato de seguro em Cabo Verde, mais adequado 
aos novos produtos, ao desenvolvimento das actividades dos op-
eradores e às expectativas dos consumidores. 

Da definição de contrato de seguro resulta ser o prémio um seu 
elemento essencial, como a seguir se refere:

“O seguro é um contrato pelo qual uma das partes se obriga com outra, mediante o pagamento de um 
prémio, a efectuar uma prestação de natureza indemnizatória, dentro dos limites convencionados, que possa 
ressarcir o prejuízo resultante da verificação parcial ou total de um risco; se se tratar de um evento relacionado 
com a pessoa do segurado, o objecto da prestação é um capital ou renda a entregar a este ou a terceiro”.

edIções do BAnCo de CABo Verde

oUtrAs edIções soBre ACtIVIdAde segUrAdorA

 
Banco de Cabo Verde
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Banco de Cabo Verde

1. Mercado Segurador

Nos três primeiros meses de 2013, o mercado segurador apresentou uma quebra de 
produção, na ordem dos 8,9 por cento, comparativamente com o mesmo período de 
2012. O segmento Vida registou uma diminuição de 20 por cento e o Não Vida de 8,3 
por cento.

2. Carteira de Prémios 

O montante global de prémios atingiu 677,2 milhões de escudos, tendo o ramo Vida 
contribuído com 33,3 milhões de escudos e o ramo Não Vida com 643,9. Assim sendo, 
a estrutura da carteira de prémios não sofreu alteração, o que significa que o ramo Não 
Vida continua a liderar, com 95,1 por cento dos prémios.  

Gráfico 1. Estrutura da Carteira
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As evoluções dos diversos ramos, foram estas: 

•	 No	ramo	Vida	o	volume	de	prémios	atingiu	33,3	milhões	de	escudos,	decrescen-
do 20 por cento em relação ao mesmo período de 2012;

•	 No	ramo	Acidentes	e	Doença	houve	diminuição	de	prémios	em	todas	as	com-
ponentes, com excepção da doença. O volume global de prémios atingiu 75,0 
milhões de escudos, contra 81,6, do período homólogo de 2012; 

•	 No	ramo	Incêndio	e	Outros	Danos	em	Coisas	os	prémios	passaram	de	168,9	mi-
lhões de escudos, no 1º trimestre de 2012, para 162,1, no trimestre em análise, o 
que corresponde a uma diminuição de 4 por cento; 
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D’OLIVEIRA, Emanuel Charles
Cabo Verde na rota dos naufrágios
s.l.: Autor e filho: Yanick V. D’Oliveira, 2005 * MON 05748

HIRIGOYEN, Marie-France
Assédio, coacção e violência no quotidiano
Lisboa: Editora Pergaminho,1999 * MON 06518

LETRIA, José Jorge
Coração sem abrigo: produto interno lírico
Lisboa: Oficina do livro - S. Editorial, 2009 * MON 06309

NIESS, Frank
Che guevara
Barcelona: Expresso, 2011 * MON 06310

SCHNEIDER, Ernst
A saúde pela natureza: o poder curativo dos agentes 
naturais
Madrid: Publicações Servir, 2009 * MON 06672/1; MON 06672/2

SCHNEIDER, Ernst 
A saúde pelas plantas medicinais
Madrid: Editorial Safeliz, 2010 * REF 06582/1; REF 06582/2

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

Conheça o folheto…


