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APRESENTAÇÃO

O tema escolhido para os nossos leitores, nesta edição da Newsletters é “Política Monetária”. 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!

MONETARY POLICY, THE FINANCIAL CYCLE AND 
ULTRA-LOW INTEREST RATES*

By Mikael Juselius, Claudio Borio, Piti Disyatat and Mathias Drehmann †

Do the prevailing unusually and persistently low real interest rates reflect a decline in the natural rate of 
interest as commonly thought? We argue that this is only part of the story. The critical role of financial factors 
in influencing medium-term economic fluctuations must also be taken into account. Doing so for the United 
States yields estimates of the natural rate that are higher and, at least since 2000, decline by less. As a result, 
policy rates have been persistently and systematically below this measure. Moreover, we find that monetary 
policy, through the financial cycle, has a long-lasting impact on output and, by implication, on real interest 
rates. Therefore, a narrative that attributes the decline in real rates primarily to an exogenous fall in the natural 
rate is incomplete. The influence of monetary and financial factors should not be ignored. Exploiting these 
results, an illustrative counterfactual experiment suggests that a monetary policy rule that takes financial 
developments systematically into account during both good and bad times could help dampen the financial 
cycle, leading to higher output even in the long run.

Continue a ler o artigo Monetary policy, the financial cycle and ultra-low interest rates, Mikael Juselius, ...[et. al].
 In BIS Working Papers No 569, July  2016.
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* We would like to thank Raphael Auer, Stijn Claessens, Boris Hofmann, Jonathan Kearns, Giovanni Lombardo, Phurichai 
Rungcharoenkitkul, Anders Vredin and Hyun Shin for helpful comments and discussions, and Andreas Freitag for excellent 
statistical assistance. All remaining errors are ours. The views expressed are those of the authors and do not necessarily represent 
those of the Bank for International Settlements, the Bank of Finland, or the Bank of Thailand.

† Juselius: (corresponding author), Bank of Finland, mikael.juselius@bof.fi; Borio: Head of Monetary and Economic Department, 
Bank for International Settlements, claudio.borio@bis.org; Disyatat: Executive Director, Puey Ungphakorn Institute for Economic 
Research, Bank of Thailand, pitid@bot.or.th; Drehmann, Bank for International Settlements, mathias.drehmann@bis.org.
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A TEORIA E A POLÍTICA MONETÁRIAS NA ACTUALIDADE 

FERNANDES, Abel L. Costa, Paulo R. Tavares
Coimbra: Edições Almedina, Outubro, 2014, 359 p. MON 06832
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DESTAQUES DE OBRAS

MONETARY POLICY IMPLEMENTATION: THEORY, PASTE, PRESENT

BINDSEIL, Ulrich
Oxford: Oxford university Press, 2004, 276 p.
MON 02663

The first of its kind, this book is entirely dedicated to the implementation of monetary policy: how 
central banks go about achieving their monetary policy targets. Monetary policy implementation 
has gone through tremendous changes over the last twenty years, which have witnessed the quiet 
end of ‘reserve position doctrine’ and the return of an explicit focus on short-term interest rates. This 
book argues that reserve position doctrine has never, and could never, be seriously put into practice. 
Providing a simple theory of monetary policy implementation, Bindseil goes on to explain the role of the three main instruments 
(open market operations, standing facilities, and reserve requirements) and reviews their use in the twentieth century. 

POLÍTICA MONETÁRIA E MERCADOS FINANCEIROS

LEÃO, Emanuel Reis; LEÃO, Pedro Reis; LAGOA, Sérgio Chilra
Lisboa: Edições Silabo, 2011, 364 p.
MON 06497

Esta obra, que é a síntese da experiência de ensino dos autores ao longo dos últimos dez anos, na área da 
economia monetária e financeira, incide sobre as decisões de política monetária, a determinação das taxas de 
juro e da taxa de câmbio e respectiva influência nos mercados obrigacionista, accionista e cambial. Partindo 
da realidade institucional europeia, o livro encontra-se sistematizado em duas grandes partes. Na primeira 
explica-se a forma como as taxas de juro directoras fixadas pelo Banco Central influenciam a determinação 
das seguintes taxas de juro: taxa de juro do mercado monetário interbancário, taxa de juro dos depósitos de poupança, taxa de juro 
do crédito bancário, taxa de juro das obrigações emitidas pelo sector público e taxa de juro das obrigações emitidas pelas empresas 
privadas. Na segunda parte analisam-se os critérios que os decisores de política monetária utilizam para optarem entre manter ou 
alterar as taxas directoras bem como o impacto destas decisões nas taxas de juro atrás referidas e sobre os mercados financeiros em 
geral. Em particular estuda-se o impacto da política monetária sobre os mercados obrigacionista, accionista, cambial e imobiliário.
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país em vias de desenvolvimento: o estado da arte. Banco 
Portugal. 15 p. * Dossier

–AGLIETTA, Michel. L’aggiornamento des politiques 
monétaires. in Revue d’Economie Financiere nº 113, Mar 
2014. p. 243-256 * PP 220/2014/113

–ARTUS, Patrick. Les politiques monétaires des pays de 
l’OCDE confrontés à la faiblesse structurelle de l’inflation 
et à leur inefficacité croissante. In Revue d’Économie Fi-
nancière nº 119, Set 2015. p. 215-226 * PP 220/2015/119

–ARTUS, Patrick. Les défis pour les banques centrales 
après la crise. in Revue d’Economie Financiere nº 113, Mar 
2014. p. 217-225 * PP 220/2014/113

–BRAASCH, Bernd. The future of monetary policy. in 
Central Banking nº 3, 2013. p. 22-28 * PP 80/2013/3

–CABRILLAC, Bruno; ROCHER, Emmanuel. Les perspectives 
des unions monétaires africaines. in Revue d’Economie Fi-
nanciere nº 110, Jun 2013. p. 97-162 * PP 220/2013/110

–CARTAPANIS, André . Nouveau central banking et cycle 
international du credit. In Revue d’economie financière nº 
113, Mar 2014. p. 141-153 * PP 220/2014/113

–JACQUEMIN, Arnaud; MEILLAND, Cyril; LEGRAS, Jérôme; 

... [et. al]. Prospective 2015 retrospective 2014. in Revue 
Banque nº 779-780,  Jan 2015. p. 25-96 * PP 4/2015/779-780

–LABYE, Agnès. Crédibilité de la banque centrale et souten-
abilité de la politique budgétaire. in Revue d’Économie Fi-
nancière nº 119, Set 2015. p. 303-330 * PP 220/2015/119

–LEBOUCHER, Séverine. La BCE comme superviseur. In 
Paris: Revue Banque nº 757, 2013. p. 40-41 * PP 4/2013/757

–LEISTER, Maurício Dias; MEDEIROS, Octávio Ladeira 
de. Relacionamento entre autoridade fiscal e auto-
ridade monetária: a experiência internacional e o caso 
brasileiro. in Tesouro Nacional nº 13, 2012. 38 p. * Dossier

–LORIER, Anne Le. The envolving role of the Eurosys-
tem. in Central Banking Publications nº 1, Ago 2014. p. 
120-132 * PP 80/2014/1

–PAIVA, Cláudio. Palestra 2: Quadros de política monetária: 
Instrumentos, estratégias e desafios. IMF, 2012. 76 p.  * Dossier

–TURNER, Philip. Bras de fer avec la volatilité: queles options de 
politique pour les marchés émergents?. In Revue d’Économie 
Financière nº 119. Set 2015. p 227-249 * PP 220/2015/119 

–WARBURTON, Peter; DAVIES, Joanna. The reorientation 
of central bank policy objectives. in Central Banking Pub-
lications nº 1, Ago 2014. p. 43-48 * PP 80/2014/1

–WILLIAMS, Mário Pessoa and Mike. Government Cash 
Management: Relationship between the Treasury and 
the Central Bank. Washington: IMF, 2012. 24 p. * Dossier

LIVROS

–ABREU, Margarida; FERREIRA, Candida; BARAYA, Luis; 
…[et al]. Economia monetária e financeira. Lisboa: Esco-
lar Editora, 2007 * MON 02874

–BANQUE DE FRANCE. Globalisation, inflation et politique 
monétaire=Globalisation, inflation and monetary policy: 
colloque international=International symposium, Paris, 
vendredi 7 mars 2008. Paris: Banque de France, 2008 * MON 
02099

–BARATA, José Martins. Política monetária da teoria a 
realidade: equilibrio interno. Lisboa: Editorial caminho, 
1979 * MON 04739/1

–BARATA, José Martins. Política monetária da teoria a 
realidade: equilibrio externo. Lisboa: Editorial caminho, 
1979 * MON 04739/2

–BASSONI, Marc; BEITONE, Alain. Monnaie théories et 
politiques.: Paris : Dalloz, 1997 * MON 02028

–CARVALHO, Fernando J. Cardim de; SOUZA, Francisco 
Eduardo Pires de; SICSU, João...[et al.]. Economia mon-
etária e financeira: teoria e Política. Rio Janeiro: Editora 
Campus, 2001* MON 03607

– CHOI, J. Jay, Ed. Lit; WRASE, Jeffrey M., Ed. Lit. Euro-

pean monetary union and capital markets. Amsterdam: 
JAI, 2001 * MON 04782

–CROWE, Christopher; JOHNSON, Simon; OSTRY, Jona-
than D.; …[et. al]. Macrofinancial linkages : trends, cri-
ses, and policies. Washington: FMI, 2010 * MON 06306

–ESPAZE, Alain. Concepts économiques monétaires et fi-
nanciers fondamentaux. Paris: AFB diffusion, Jan 1999 * 
MON 04958

–HOWELLS, Peter; BAIN, Keith; STUDART, Christine 
Pinto Ferreira (trad.). Economia monetária : moedas e 
bancos. Rio de Janeiro: LTC, 2001 * MON 03611

–ISSING, Otmar; GASPAR, Vitor; ANGLEONI, Ignazio, 
...[et al.]. Monetary policy in the Euro area: strategy and 
decision-making at the European Central Bank. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2001 * MON 04779

–KENEN, Peter B. Economia internacional: teoria e Políti-
ca. Rio de janeiro: Editora Campus, 1998 * MON 03621

–MAYER, Thomas; DUESENBERRY, James S; ALIBER, 
Robert Z. Moeda, bancos e a economia. Rio de Janeiro: 
Campus, 1993 * MON 03428

–MARQUES, Walter. Moeda e instituições financeiras. Lis-
boa: Publicações Dom Quixote/ISG, 1998 * MON 00047 A
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ALMEIDA, Bruno José Machado de
Manual de auditoria financeira: uma análise integrada baseada no risco
Lisboa: Escolar Editora, 2014
ISBN: 978-972-592-427-3  * MON 06956

MORAIS, Geogina; MARTINS, Isabel
Auditoria interna: função e processo
Lisboa: Escolar Editora, 2013
ISBN: 978-989-8058-81-2 * MON 06958

BATISTA, A. Sarmento
A gestão do crédito como vantagem competitiva: manual sobre crédito e cobranças
Porto: Vida Económica, 2004
ISBN: 972-788-119-1 * MON 06964

LOPES, Albino; PICADO, Luís
Concepção e gestão da formação profissional contínua: da 
qualificação indiviual à aprendizagem organizacional
Ramada: Edições pedago, 2010
ISBN: 978-972-5980-95-5 * MON 06965

PÉREZ, José Sánchez
Fundamentos de auditoría de recursos humanos: 101 indicadores claves
Madrid: McGraw-Hill, 2014 
ISBN: 978-84-481-9032-3 * MON 06957

NEVES, José Maria 
Fundamentos da gestão de crédito: uma contribuição para o valor 
das organizações
Lisboa: Edições Silabo, 2009
ISBN: 978-972-618-553-6 * MON 06954

ALLEN, David 
Getting things done the art of stress-free productivity 
London: Piatkus, 2015
ISBN: 978-0-349-40894-1 * MON 06966

WISNIEWSKI, Jerzy Witold
Microeconometrics in business management
West Sussex: John Wiley & Sons, 2016
ISBN: 978-1-119-09680-1 * MON 06968

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA
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ALVES, Joaquim José dos Santos
Princípios e prática de auditoria e revisão de contas
Lisboa: Edições Silabo, 2015
ISBN: 978-972-618-821-6 * MON 06953

BRUMENTHAL, Brett
52 Small changes for the mind
San Francisco: Chronicle Books, 2015
ISBN: 978-1-4521-3167-2 * MON 06967  

SANTOS, J. Albano
Teoria fiscal
Lisboa: Instituto Superior de Ciências e Políticas, 2013
ISBN: 978-989-646-083-9 * MON 06955

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

LEGISLAÇÃO SOBRE POLÍTICA MONETÁRIA

➢ Lei nº 10/VI/2002, 15-07-2002 - BO Nº 21- I Série

   Aprova a Lei Orgânica do Banco de Cabo Verde. 

➢ Instrução Técnica Nº 110, 15-10-2003,  Série A - Mercado Monetário Interbancário (MMI) 

  Cabe ao Banco de Cabo Verde, como orientador e controlador da política monetária, regular o funcionamento do mercado 
monetário, por forma a reduzir os efeitos das assimetrias na distribuição da liquidez do sistema bancário.

  O Banco de Cabo Verde, no uso da competência que lhe é atribuída pelo nº 2 do artigo 21º da Lei Orgânica, determina …

 ➢ Instrução Técnica Nº 111, 20-10-2003, Série A - Mercado de Operações de Intervenção (MOI) 

  Cabe Banco de Cabo Verde, enquanto entidade executora da política monetária, a responsabilidade de criar as condições     
para que o mercado monetário funcione de forma eficiente e fluído, permitindo assim, que a distribuição da liquidez no 
sistema bancário se faça de forma harmoniosa, procurando minimizar os custos de intermediação e reflectir a cada mo-
mento as reais condições do mercado e as orientações da política monetária.

  Assim, convindo uma maior dinamização do quadro de execução da política monetária, o Banco de Cabo Verde no uso da 
competência que lhe foi atribuída alínea d) do n.º 1 e da alínea a) do nº 2 do artigo 30 da sua Lei Orgânica, determina…

➢ Instrução Técnica Nº 157, 11-08-2010, Série A - Disponibilidades Mínimas de Caixa: Regime de Constituição

  O regime de reservas mínimas de caixa visa, essencialmente, os objectivos de estabilidade das taxas de juro do mercado 
monetário, permitindo uma maior regulação dos níveis de liquidez no sistema bancário e maior eficiência dos instrumen-
tos de transmissão de política monetária.

  Convindo actua as normas existentes para que as alterações introduzidas no funcionamento do mercado monetário inter-
bancário e no mercado das Operações de Intervenção sejam plenamente absorvidas no regime de reservas minimas de ...

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.
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Bank for International Settlemnts (BIS) 
Established on 17 May 1930, the Bank for International Settle-
ments (BIS) is the world’s oldest international financial organ-
isation. The BIS has 60 member central banks, representing 
countries from around the world that together make up about 
95% of world GDP.

The head office is in Basel, Switzerland and there are two representative offices: in the Hong Kong Special Administrative Region of 
the People’s Republic of China and in Mexico City. The mission of the BIS is to serve central banks in their pursuit of monetary and 
financial stability, to foster international cooperation in those areas and to act as a bank for central banks. In broad outline, the BIS 
pursues its mission by:

• fostering discussion and facilitating collaboration among central banks;
• supporting dialogue with other authorities that are responsible for promoting financial stability;
• carrying out research and policy analysis on issues of relevance for monetary and financial stability;
• acting as a prime counterparty for central banks in their financial transactions; and
• serving as an agent or trustee in connection with international financial operations.

Relevant analisys instruments and data can be found on the website including “Research and publications”, a “Central bank hub”, 
Banking services” and many other issues related to the global banking scenario.
Also the “BIS papers” offers a lot of titles and working papers published on a regular basis along the year. With regard to its banking 
activities, the customers of the BIS are central banks and international organisations. As a bank, the BIS does not accept deposits from, 
or provide financial services to, private individuals or corporate entities.

www.bis.org

The European Central Bank (ECB) is the central 
bank of the 19 European Union countries which have adopted 
the euro. Our main task is to maintain price stability in the 
euro area and so preserve the purchasing power of the single 
currency. The ECB is an official EU institution at the heart of 
the Eurosystem as well as the Single Supervisory Mechanism for 
banking supervision. Find out how we are organised and learn 
who is who in the Governing Council, the main decision-making 
body. Features very interesting topics on the Bank’s Goals, Objectives and Policies as well as many publications, papers and 
others kinds of data related to the Euro Area and monetary policy. Regular “Economic Bulletins” and “Annual Reports” are also 
available. At the “Explainers”  menu key concepts and basics of the banking industry are explained.

https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.en.html

The Internacional Monetary Fund (IMF)  is an 
organization of 189 countries, working to foster global monetary 
cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, 
promote high employment and sustainable economic growth, and 
reduce poverty around the world.

Created in 1945, the IMF is governed by and accountable to the 189 countries that make up its near-global membership.

As a leading institution on global, regional or even individual countries economic and financial affairs, the IMF “Publications” 
at its website, offers a vast and updated amount of data, including on-line books, working papers, reports, statements etc, 
related to many fields of research and to its various staff missions around the world.

http://www.imf.org/external/ 

PUBLICAÇÕES DIGITAIS
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DESTAQUE

CABO VERDE - QUESTÕES ASSOCIADAS À CO-CIRCULAÇÃO DO EURO, 
de Vasco Marta
É comum dizer-se que o valor de uma moeda é, em grande me-
dida, determinado por parâmetros institucionais e depende do 
contexto em que é utilizada.

No actual estádio da economia cabo-verdiana, com a progressi-
va liberalização das transacções e dos movimentos de capitais e 
com a cada vez maior integração dos mercados, com o regime 
de taxas de câmbio vigente, de peg fixo do escudo ao euro, será 
que a utilização em paralelo dessas duas moedas, emitidas por 
autoridades monetárias diferentes, trará efeitos positivos à eco-
nomia e responderá aos objectivos de desenvolvimento? Haveria 
algum impulso às trocas comerciais, sabendo que um dos papéis 
da moeda é o de facilitar as transacções? As respostas, pela sua 
complexidade, não serão certamente fáceis de obter. O presente 
trabalho, visando dinamizar o debate destas questões nas circuns-
tâncias específicas da economia cabo-verdiana, visa, pois, apre-
sentar contributos para o aprofundamento desta problemática, 
fazendo o levantamento de um conjunto de questões que se põe 
com a adopção de um tipo de regime monetário em que o escudo 
cabo-verdiano e o euro seriam utilizados em simultâneo.

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

AGUILAR, Isidro; GALBES, Herminia
Enciclopédia saúde e educação para a família,Vol 1
Madrid: Editorial Safeliz, 2016, 376 p. 
REF 06596/1

AGUILAR, Isidro; GALBES, Herminia
Enciclopédia saúde e educação para a família,Vol 2
Madrid: Editorial Safeliz, 2016, 381 p. 
REF 06596/2

AGUILAR, Isidro; GALBES, Herminia
Enciclopédia saúde e educação para a família,Vol 3
Madrid: Editorial Safeliz, 2016, 400 p. 
REF 06596/3

AGUILAR, Isidro; GALBES, Herminia
Enciclopédia saúde e educação para a família,Vol 4
Madrid: Editorial Safeliz, 2016, 382 p. 
REF 06596/4

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 base de dados da Biblioteca em 

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

Aconteceu… 


