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APRESENTAÇÃO

“Documentação e Arquivo” é o tema escolhido para os nossos leitores, na edição de Setembro da Newsletters.  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!

O MARKETING COMO 

FERRAMENTA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO
By Maria Leonor Cardoso Sérgio Pinto

Tal como refere Marlas Moreno (2003), “o marketing é mais do que uma ciência 
empresarial, é um fenómeno social do nosso tempo e um elemento essencial de 
qualquer organização do qual os serviços bibliotecários não podem viver de forma 
isolada, dado que são geradores, transmissores e distribuidores de um produto 
como a informação”.
O aparecimento das novas tecnologias da informação originou o aparecimento de 
novos recursos de informação, novos suportes, novas actividades e novas técnicas de 
transmissão de informação, pelo que se tornou necessária a utilização de ferramentas 
que permitam uma melhor comunicação e difusão dos serviços oferecidos pela 
biblioteca para que também seja possível satisfazer melhor as crescentes e cada vez 
mais exigentes necessidades de informação dos utilizadores.
É neste sentido que o marketing pode ser encarado como uma ferramenta de 
difusão da informação: a realização de estudos de utilizadores torna-se necessária 

para identificar as necessidades de informação existentes e, assim, fundamentar a aquisição dos recursos informativos 
mais adequados à satisfação das necessidades dos utilizadores; a divulgação da existência desses recursos e da própria 
biblioteca entre os elementos da comunidade através de meios eficazes é a base da difusão da informação. Ou seja, é 
preciso saber “comprar” e saber “vender”: no âmbito da informação sem dúvida que é imperativo saber adquirir o que 
realmente interessa aos utilizadores, mas também é importante saber “vender-lhes” os recursos informativos, ou seja, 
dar-lhes a conhecer a existência dos documentos e dos serviços que existem na biblioteca e que estão à sua disposição.

 Continue a ler o artigo “O marketing como ferramenta de difusão da informação”. 
Maria Leonor Cardoso Sérgio Pinto, p. 225-237

 In O marketing nas bibliotecas públicas portuguesas
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NORMAS PORTUGUESAS DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO CT7

GALVÃO, Rosa Maria, (coord.) BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL. SERVIÇO DE DE-
SENVOLVIMENTOS NORMATIVOS. (coord.)
Lisboa: BNP; IPQ-Instituto Português da Qualidade, 2010
MON 06926

Desde 1990 que a Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) assume as funções de Organismo de Normalização 
Sectorial (ONS), reconhecido pelo IPQ, coordenando as actividades da CT7 - Comissão Técnica Portuguesa 
de Normalização em Informação e Documentação. A motivação inicial para o acordo entre a BNP e o 
Organismo Nacional de Normalização - Instituto Português da Qualidade (IPQ) permanece ainda hoje 
a mesma e assenta na atribuição, que de há longa data a Instituição vem mantendo, de funções normativas no âmbito específico da 
sua actividade biblioteconómica e áreas afins. Numa convergência de renovação e dinamização das actividades normativas, a presente 
edição conjunta, pela BNP e IPQ, de uma colectânea de toda as normas portuguesas de informação e documentação, consubstancia 
dois aspectos fundamentais de uma estratégia conjunta. Por um lado, a actualização e alinhamento das normas portuguesas com as 
correspondentes da International Organization for Standardization (ISO), testemunhando um novo fôlego da actividade normativa. 
Por outro, a adopção de soluções que viabilizem uma melhor e mais integrada acessibilidade às normas portuguesas, especialmente 
em sectores como o da informação e documentação, em que o corpus normativo é ao mesmo tempo fonte de referência essencial para 
profissionais no activo e incontornável matéria de ensino e aprendizagem nas universidades e escolas profissionais. 

DESTAQUES DE OBRAS

MANUAL DE BIBLIOTECONOMIA

ORERA, Luisa Orera
Madrid: Editorial Sintesis, 1998
MON 04767

El objeto de análisis de este manual son los distintos tipos de bibliotecas (nacionales, públicas, 
especializadas), sus diversas manifestaciones (adquisición, préstamo, etc.), diferentes formas de 
organización (redes y sistemas) y los distintos ámbitos en que se encuentra (local, nacional e 
internacional). 

Abarca además los cambios externos a que ha sido sometida la biblioteca, como son la diversificación de los soportes de 
información y el desarrollo de la informática y las telecomunicaciones. 

OS FUNDAMENTOS DA DISCIPLINA ARQUIVÍSTICA

ROUSSEAU, Jean Yves; COUTURE, Carol
LISBOA: PUBLICAÇÕES DOM QUIXOTE, 1998
MON 01573

Os Fundamentos da Disciplina Arquitristica, primeiro manual de arquivistica traduzido em Portugal, 
destina-se aos estudantes de Arquivística, técnicos de documentação e profissionais da gestão dos 
arquivos dos organismos públicos e privados. 

Ê’uma obra actual que vem renovar as bases da disciplina e da profissão, contribuir para, a sua 
autonomia e reconhecimento social, e prepará-las para enfrentar os desafios da sociedade da 
informação, propondo uma abordagem e um tratamento integrado dos arquivos, desde a criação até ao destino final dos 
documentos, qualquer que seja o seu suporte.
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DESTAQUES DE OBRAS

ARTIGOS

–ASCENÇÃO, José de Oliveira. A sociedade da informação 
- In Direito da sociedade da informação. Coimbra: Coimbra 
Editora, Outubro 1999 * MON 04731/1

–ASCENSÃO, José de Oliveira - Dispositivos tecnológicos 
de protecção, direitos de acesso e uso dos bens. In Direito 
da sociedade da informação. Coimbra: Coimbra Editora, 
Jul 2009 * MON 04731/8

–ASCENÇÃO, J. Oliveira - Digitalização, preservação 
e acesso ao património cultural imaterial. Direito da 
sociedade da informação. Coimbra: Coimbra Editora, 
Janeiro 2011 * MON 04731/9

–CARDOSO, Alice - A liberdade individual de leitura na 
qualidade de vida do homem de hoje. In Dirigir nº 75, 
set-out 2001, p. 46-51 *  PP 12/2001/75

–CAMPOS, Fernanda Maria - Gestão de colecções e 
depósito legal princípios e boas práticas. In Biblioteca 
para a vida: literacia, conhecimento, cidadania. Lisboa: 
Edições Colibri, 2007, p. 95-105 * MON 06642/1

–CALÇADA, Maria Teresa. Biblioteca : Literacia : 
Sabedoria - In Para além da branca de neve: bibliotecas, 
educação e literacia da informação. Lisboa: Edições Co-
libri, 2010 * MON 06643

–COSTA, Júlio Manuel Rodrigues - Biblioteca pública 
municipal do porto: depósito legal e gestão de coleções. 
In Biblioteca para a vida: literacia, conhecimento, cidadania. 
Lisboa: Edições Colibri, 2007, p. 107-113 * MON 06642/1

–NUNES, Manuela Barreto - Navegar é preciso: A 
biblioteca pública entre o real e o virtual. In Biblioteca 
para a vida: literacia, conhecimento, cidadania. Lisboa: 
Edições Colibri, 2007 * MON 06642/1

–PEREIRA, Cláudia Sousa; CALIXTO, José António - 
Évora cidade de leitura. In Para além da branca de neve: 
bibliotecas, educação e literacia da informação. Lisboa: 
Edições Colibri, 2010 * MON 06643

–RICO, Tânia - Aspectos a considerar no acesso à leitura de 
fundos documentais de livro antigo. In Biblioteca para a vida 
II: biblioteca e leitura. Lisboa: Ed. Colibri, 2010 * MON 06642/2

–SOUSA, Miguel T. de - O valor probatório dos documentos 
electrónicos. In Direito da sociedade da informação. Coimbra: 
Coimbra Editora, Fevereiro 2001 * MON 04731

–VIEIRA, José Alberto. Obras geradas por computador e 
direito de autor - In Direito da sociedade da informação. 
Coimbra: Coimbra Editora, Fevereiro 2001 * MON 04731/2

–VIEIRA, José ALberto - Dowload de obra protegida pelo 
direito de autor e uso privado. In Direito da sociedade da 
informação. Coimbra: Coimbra Ed., Jul 2013 * MON 04731/8

LIVROS

–BRAGA, António Maria; QUEIROZ, Manuel de - 
Organização e funcionalidade do espaço nas bibliotecas. 
Lisboa: Universidade Aberta, 2010. 142 p. * MON 06274

–GIANESI, Irineu G. N.; CORRÊA, Henrique Luiz - 
Administração estratégica de serviços: operações para a 
satisfação do cliente. São Paulo: Editora Atlas,1994. 233 p. 
* MON 06646

–GILL, Philip - Os serviços da biblioteca pública: 
directrizas da IFLA/UNESCO(2001). Lisboa: Editorial 
Caminho, 200. 149 p. * MON 06280

–GREENFIELD, Jane - Como cuidar, encadernar e reparar 
livros. Mem Martins: CETOP,1988. 156 p. * MON 01571

–ISAIAS, Pedro - Bibliotecas digitais. Lisboa: Universidade 
Abert,1999. 176 p. * MON 06647

–LEIVA, Isidoro Gil - Manual de indización: teoría y 
prática. Gijión: Ediciones Trea, 2008. 429 p. * MON 06351

–MACHADO, Ana Maria Nogueira - Informação e 
controle bibliográfico: um olhar sobre a cibernética. São 
Paulo: UNESP, 2003. 159 p. * MON 05142

–MENDES, Maria Teresa Pinto; SIMOES, Maria da Graça 

- Indexação por assuntos: princípios gerais e normas. 
Lisboa: Gabinete de Estudos, 2002. 75 p. * MON 04766

–PAULA, Rosalia Paraiso Matta de - Como elaborar a tabela 
de temporalidade documental: racionalização de custos de 
armazenagem e administração de arquivos empresariais. 
São Paulo: CENADEM,1995. 89 p. * MON 05143

–PINTO, Maria Leonor Cardoso Sérgio - O marketing nas 
bibliotecas públicas portuguesas. Lisboa: Edições Colibri 
e CIDEHUS-UE, Abr 2007. 176 p. * MON 06273

–SANTOS, António Sá; BICAS, Maria Margarida 
Meira - Legislação aplicada as bibliotecas, arquivos e 
documentação. (inclui o código do direito de autor). 
Lisboa: Vislis, 1999. 500 p. * MON 03360

–SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda; 
RAMOS, Julio ...[et al.] - Arquivística : teoria e prática de 
uma ciência da informação. Porto: Edições Afrontamento, 
1999. 254 p. * MON 03311/1

–SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda - 
Recursos de informação: serviços e utilizadores. Lisboa: 
Universidade Aberta, 2010. 133 p. * MON 06275

–SIMÕES, Maria da Graça - Classificação decimal 
universal: fundamentos e procedimentos. Coimbra: 
Edições Almedina, Outubro 2013. 308 p. * MON 06645
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NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

BANCO DE CABO VERDE
Fotos da Conferência Internacional “Supervisão eficiente e desevolvimento dos mercados”
Praia: BCV, outubro 2010
DESP 07474

BANCO DE CABO VERDE
Fotos da Conferência: Regulamentação do novo código do mercado 
de valores mobiliários
Praia: BCV, março 2012
DESP 07472

BANCO DE CABO VERDE
Fotos: Encontro governadores dos Bancos centrais de lÍngua portuguesa “Convergência da 
regulação e da supervisão da actividade financeira
Praia: BCV,  maio 2014
DESP 07475 B

BANCO DE CABO VERDE
Fotos do seminário sobre a reforma regulatória no sistema financeiro 
e no governo das sociedades em Cabo Verde 
Praia: BCV, julho 2015
DESP 07479

BANCO DE CABO VERDE
Fotos do Seminário internacional: principios fundamentais para o desempenho da função 
compliance. 
Praia: BCV, outubro 2017
DESP 07489

BANCO DE CABO VERDE
Video da Conferência internacional “Desafios do desenvolvimento 
do mercado de capitais de Cabo Verde”
Praia: BCV, fevereiro 2010
DESP 07473/2

BANCO DE CABO VERDE; ATTF
Fotos do Seminário sobre princípios da gestão de riscos 
Praia: BCV, março2015
DESP 07480

BANCO DE CABO VERDE; ATTF
Fotos do Seminário Normas Internacionais de Relato Financeiro
Praia: BCV, junho 2015
DESP 07481
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NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

LEGISLAÇÃO

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

LEI DE IMPRENSA ESCRITA E AGÊNCIA DE NOTICIAS

CAPÍTULO IV 
Registo e depósito legal

Artigo 24° - Registo de Imprensa
1. As entidades públicas ou privadas que exerçam as actividades 

de imprensa, de edição e de agência de notícias ficam sujeitas 
a registo, antes do início das suas actividades, no serviço junto 
do departamento gove mental da área da Comunicação Social.

2. Ficam também sujeitas a registo as entidades se dediquem 
à importação de publicações estrangeiras para venda ou 
distribuição no país.

Artigo 25° - Depósito legal
1. As publicações, desde que colocadas à disposição do público es-

tão sujeitas ao depósito legal.
2. O depósito legal tem por objectivo permitir a constituição de 

um fundo documental, conservação da documentação e a sua 
consulta pelos interessados.

3. A entidade proprietária de qualquer publicação deve enviar, no 
próprio dia da distribuição e no início desta, dois exemplares a 
cada um dos seguintes organismos instituições:
a)  Biblioteca Nacional;
b) Arquivo Histórico Nacional;
c)  Centro de Documentação e Biblioteca Assembleia Nacional;
d) Quaisquer outras entidades em relação às quais haja o dever 

legal de depósito.

CAPÍTULO V
Acesso e exercício da actividade
Artigo 26° - Acesso à actividade

O acesso à actividade de imprensa escrita, de edição de agência de 
notícias é livre, sem prejuízo das formalidades administrativas exigidas 
para o exercício de qualquer actividade comercial ou industrial.

Artigo 27° - Entidades que podem exercer a actividade
1. A actividade de imprensa, de edição e de agência de notícias 

pode ser exercida por qualquer entidade singular ou colectiva, 
pública ou privada, nacional ou estrangeira desde que registada.

2. A distribuição das publicações pode ser assegurada, pelas enti-
dades de imprensa ou de edição de imprensa.

Artigo 28° - Venda ambulante
A venda ambulante de publicações na via pública ou em qualquer 
lugar público está sujeita à licença municipal nos termos das pos-
turas municipais.

Artigo 29° - Publicações estrangeiras
1. A distribuição, circulação ou venda de publicações estrangeiras 

em Cabo Verde é de exercício livre, sem prejuízo do registo a 
que estão sujeitas as entidades que se dedicam a essa actividade.

2. Por decisão conjunta dos membros do Governo responsáveis 
pelos sectores da Comunicação Social e das Justiça, pode ser 
interditada a distribuição, circulação ou venda de publicações 
estrangeiras em Cabo Verde por razões de soberania, ordem e 
segurança pública ou por violação da Lei.

  Extrato da Lei nº 73/VII/2010,
 16 de agosto de 2010. BO 31 - I Série

BANCO DE CABO VERDE; ATTF
Fotos do Seminário: Emissão de valores mobiliário e ofertas públicas em tempos de crise
Praia: BCV, junho 2013
DESP 07470

BANCO DE CABO VERDE; ATTF
Fotos do seminário internacional: a informação nos mercados de 
capitais
Praia: BCV, outubro 2014
DESP 07476 

BANCO DE CABO VERDE; ATTF
Fotos do Workshop sobre mercado de valores mobiliários
Praia: BCV, março 2015
DESP 07478

\\clustershare\bo_electronico
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIBLIOTECÁRIOS ARQUIVISTAS E DOCU-
MENTALISTAS (BAD)

Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas 
foi fundada em 1973, em resultado dos esforços dos profissionais portugue-
ses de documentação e informação. 
A BAD tem por objectivos: a) Defender os interesses dos seus associados 
em todos os aspectos relativos às suas actividades e carreiras, bem como 

reforçar os laços de solidariedade; b) Fomentar a investigação nas áreas relativas aos sectores profissionais; c) Promover 
o aperfeiçoamento científico, técnico e cultural dos seus associados tendo em vista a plena consciência da sua identidade 
e ética profissional; d) Intervir nas áreas de decisão relativas ao planeamento, implementação e reorganização de Sistemas de 
Informação Documental; e) Defender o direito à Informação na perspectiva de um desenvolvimento integral;  f) Avaliar da 
qualidade dos conteúdos e estruturas curriculares dos diversos níveis de formação profissional.
Entidade sem fins lucrativos. Pessoa Colectiva de Utilidade Pública por Despacho de 7 de Junho de 1988. Membro da Feder-
ação Portuguesa das Associações e Sociedades Científicas. Membro da IFLA (http://www.ifla.org) , da EBLIDA (http://www.
eblida.org)  , da Federação Internacional de Documentação e do Conselho Internacional de Arquivos (http://www.ica.org).

http://apbad.pt/quemsomos.htm 

THE INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND 
INSTITUTIONS (IFLA)
The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) is the leading 
international body representing the interests of library and information services and their users. 
It is the global voice of the library and information profession. Founded in 1927 in Edinburgh, 
Scotland at an international conference, we celebrated our 90th birthday in 2017. We now have 
more than 1,400 Members in over 140 countries around the world. IFLA was registered in the 
Netherlands in 1971. The Royal Library, the national library of the Netherlands, in The Hague, 
generously provides the facilities for our headquarters.
IFLA is an independent, international, non-governmental, not-for-profit organization. Our aims are to: 
•Promote high standards of provision and delivery of library and information services;  •Encourage 
widespread understanding of the value of good library & information services;  •Represent the interests of our members throughout 
the world.
The results of the programmes developed by IFLA’s professional groups are recorded and disseminated in our publications.
IFLA Journal is published four times a year. Each issue includes peer-reviewed articles on library and information services 
and the social political and economic issues that impact access to information through libraries. The Annual Report records 
IFLA’s achievements during the previous years. The IFLA Publications Series, published by IFLA’s publisher, De Gruyter 
in Berlin, Germany. The IFLA Professional Reports series feature reports of professional meetings and guidelines to best 
practice.

https://www.ifla.org/about/more

DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS (DGLAB)
O site da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) pretende 
satisfazer as necessidades de um diversificado público potencial que procura aceder 
a uma multiplicidade de informação e de serviços abrangidos pelas atribuições e 
competências de um organismo que, resultante da fusão de anteriores entidades, 
tem hoje uma responsabilidade acrescida na vida cultural portuguesa. De facto, é 

obrigação da DGLAB, como o próprio nome caracteriza, coordenar a execução de políticas nas áreas do Livro, dos Arquivos 
e das Bibliotecas Públicas.

http://dglab.gov.pt

PUBLICAÇÕES DIGITAIS
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DESTAQUE

REGULAMENTO DE CONSERVAÇÃO 
ARQUIVISTICA, Banco de Cabo Verde

No âmbito das suas funções e atribuições, o Banco de Cabo Verde é uma insti-
tuição que produz e recebe documentação, sendo que muita dessa documenta-
ção tem inegável interesse histórico que importa preservar.
A concretização deste objectivo passa pela necessidade de fazer triagem de inú-
meros documentos, identificando os que devem ser preservados e os que devem 
ser eliminados. Os processos de escolha dos documentos de interesse só pode-
rão ser cumpridos se obedecerem a regras e critérios correctos. Importa, por 
isso, definir os critérios e procedimentos específicos de conservação permanen-
te e de inutilização de documentos em ordem à adequada gestão de espaços de 
arquivo e à salvaguarda da documentação com valor histórico.

http://intranet/DocumentCDI.aspx

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA, Banco de 
Cabo Verde

O Banco de Cabo Verde dispõe de um regulamento Interno Do Centro de Docu-
mentação e Informação, aprovado pela NAP n.º 4/2000, de 31 de Agosto.
Contudo, passados dez anos, este instrumento revela-se insuficiente para fazer 
face às demandas e exigências da área, apresentando-se actualmente desactu-
alizado. Ciente da importância que representa o Centro de Documentação e 
Informação (CDI) no quadro do desenvolvimento institucional e funcional do 
Banco e atendendo à necessidade de assegurar, por um lado a transparência do 
funcionamento e, por outro, a necessidade da divulgação dos serviços prestados.
Torna-se necessário actualizar o actual regulamento adaptando-o às novas exi-
gências, tendo em conta a relevância da procura da informação bem como a das 
novas tecnologias.

http://intranet/DocumentCDI.aspx

EDIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE

OUTRAS EDIÇÕES DO BCV

REGULAMENTO INTERNO 

DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO

Banco de Cabo Verde

Cidade da Praia

2015
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Ficha Técnica

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

BALCH, James F.; CLEMENTE, 
Rita (Trad.)
10 Remédios naturais : que 
podem salvar a sua vida
Lisboa: Plátano Edições 
Técnicas, Maio 1999, 249 p.

MON 05679 B

GONÇALVES, Samuel Ferreira 
Fortes
Recado das Ilhas (Crónicas)
Mindelo: Grafica do Mindelo, 
Março 2011, 130 p.
MON 05747

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

Sabia que ...
* pode pesquisar a base de dados da Biblioteca em 

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

* pode consultar a Coletanea de Normas ISO  em
\\clustershare\bo_electronico\ISO_COLETANEA-DE-NORMAS

*pode consultar os Boletins Oficiais de CV em
\\clustershare\bo_electronico

Visite a Biblioteca do BCV… 

E leve um amigo.


