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APRESENTAÇÃO
Nesta edição de agosto de 2019 da E-NewslettersBiblioteca, Offshore é o tema escolhido para os nossos leitores.  Destacam-
se também sinopses de obras e legislação alusivas ao tema. Todas as publicações constantes desta edição estão disponíveis 
para consulta e empréstimo na Biblioteca. Desejamos-lhe boa leitura!

Offshore financial centers (OFCs) are jurisdictions that 
oversee a disproportionate level of financial activity by 
non-residents. Financial activity in OFCs is usually do-
minated by the provision of intermediation services for 
larger neighboring countries. In this paper, we ask two 
distinct questions concerning the causes and conse-
quences of OFCs. First, why do some countries become 
OFCs? Second, what are the consequences of OFCs for 
their neighbors?

What makes a country likely to become an offshore fi-
nancial center? We approach this question with both 
bilateral and multilateral data sets. Using bilateral data 
from over 200 countries in the Coordinated Portfolio 
Investment Survey (CPIS), we examine the determi-
nants of cross-border asset holdings for 2001 and 2002 
using a gravity model. We confirm these results using 
a probit model applied to a multilateral cross-section 
of over 200 countries for the same time period. Unsur-
prisingly, tax havens and money launderers host more 
assets and are more likely to be OFCs. These results are 
intuitive; one attraction of moving assets offshore is the 
ability to pursue activities that are prohibited in source 
countries.

Do OFCs make bad neighbors? One might expect pro-
ximity to an OFC to be bad for the neighborhood, since 
OFCs encourage tax evasion and other illegal activities. 
However, the presence of nearby offshore financial cen-
ters may also have beneficial effects. Most importantly, 
the presence of an OFC with an efficient financial sector 

may increase the competitiveness of a source country’s 
banking sector, though this benefit is tempered by tran-
sactions costs. The tradeoff between the positive and 
negative externalities of OFCs lies at the heart of our 
paper.

To analyze this tradeoff, we develop a model whe-
re OFCs have this benign effect, even though shifting 
assets offshore is costly. In our model a home country 
monopoly bank faces a competitive fringe of OFCs that 
survive by offering tax advantages, subject to a fixed cost 
of moving assets offshore. We use the model to exami-
ne the impact of OFC proximity on the distribution of 
assets between the home country bank and the OFC. In 
general, proximity to an OFC has ambiguous effects on 
welfare and asset distribution. When we simulate our 
model, we find that OFCs have strong pro-competitive 
effects on the domestic banking sector. We then take the 
predictions of the model to the data, and examine the 
impact of OFC proximity on banking-sector competi-
tiveness and financial depth. We robustly confirm the 
prediction that OFCs have a pro-competitive impact on 
their neighbors. Proximity to an OFC also has a positive 
effect on financial depth.

Andrew K. Rose

Mark M. Spiegel

in Working Paper 12044

http://www.nber.org/papers/w12044

OFFSHORE FINANCIAL CENTERS: PARASITES OR SYMBIONTS?



Biblioteca do Banco de Cabo Verde / E-Newsletter nº 25 ◆ agosto de 20192

REGIMES DA PREVENÇÃO DE 
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 
E COMPLIENCE BANCÁRIO

MACHADO, Miguel da Câmara (Org.)
Lisboa: AAFDL, 2017
ISBN: 978-972-629-163-3
MON 07533

Entre um manual para branqueadores 
e um código sancionatório em branco. Foi recentemente publi-
cada a Lei n.° 83/2017, de 18 de agosto (a nova "lei da prevenção 
do branqueamento de capitais"), enquadrada num pacote mais 
vasto de "leis antilavagem de dinheiro — como foram descritas 
em alguns meios que as noticiaram durante o calor do verão de 
2017 — que inclui ainda a Lei n.° 89/2017, de 21 de agosto, que 
prevê a criação de um Registo Cen¬tral do Beneficiário Efetivo 
(RCBE), a Lei n.° 92/2017, de 22 de agosto, de que decorre a 
obrigação de utilização de meio de pagamento específico em 
transações que envolvam montantes iguais ou superiores a três 
mil euros ou a Lei n.° 97/2017, de 23 de agosto, que regula a apli-
cação e a execução de medidas restritivas aprovadas pela Orga-
nização das Nações Unidas ou pela União Europeia e estabelece 
o regime sancionatório aplicável à violação destas medidas.

Destaques do Tema

 Revistas
Offshoring and Directed Technical Change / ACEMOGLU, Daron; 
GANCIA, Gino; ZILIBOTTI, Fabrizio. – Nashville, TN: AMERICAN 
ECONOMIC JOURNAL : MACROECONOMICS, 2015.
PP 267/2015/3

The Wage Effects of Offshoring:Evidence from Danish Matched 
Worker-Firm Data / HUMMELS, David; JORGENSEN, Rasmus; 
MUNCH, Jakob, …[et. al]. – Nashville: THE AMERICAN. –  
ECONOMIC REVIEW, 2014.
PP 234/2014/6

Explaining Job Polarization : Routine-Biased Technological 
Change and Offshoring / GOOS, Maarten; MANNING, 
Alan; SALOMONS, Anna. – Nashville: THE AMERICAN 
ECONOMIC REVIEW, 2014.
PP 234/2014/8

Immigration, Offshoring, and American Jobs / OTTAVIANO, 
Gianmarco I. P.; PERI, Giovanni; WRIGHT, Greg C. – Nashville: 
THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW, 2013.
PP 234/2013/5

Todas os periódicos apresentados nesta edição do 
E-Newsletter encontram-se disponíveis para Download em 
nossa base de dados disponível na intranet.

Offshoring, Transition, and Training: Evidence from Danish 
/ Matched Worker-Firm Data. – HUMMELS, David; MUNCH, 
Jakob R.;  SKIPPER, Lars¸ …[et. al]. – Nashville: THE AMERICAN 
ECONOMIC REVIEW, 2012.
PP 234/2012/3

Offshoring and the Role of Trade Agreements / ANTRÀS, 
Pol; STAIGER, Robert W. – Nashville: THE AMERICAN 
ECONOMIC REVIEW, 102.
PP 234/2012/7

Offshoring in a Ricardian World / CLARE; Andrés 
Rodríguez. – Nashville: AMERICAN ECONOMIC JOURNAL: 
MACROECONOMICS, 2010.
PP 267/2019/2

Offshoring and Volatility: Evidence from Mexico’s 
Maquiladora Industry / BERGIN, Paul R.; Robert C. 
FEENSTRA; HANSON, Gordon H. – Nasheville: AMERICAN 
ECONOMIC REVIEW, 2009.
PP 234/2019/4

Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring / GROSSMAN, 
Gene M.; ROSSI-HANSBERG; Esteban. – Nasheville: 
AMERICAN ECONOMIC REVIEW, 2008.
PP 234/2008/5

OS OFFSHORES DO NOSSO 
QUOTIDIANO

Carlos Pimenta
Coimbra: Edições Almedina, S.A.,2018
ISBN: 978-972-40-7370-5
MON 07520

Este livro não se perde em respostas 
titubeantes, nem cai na perigosa tentação 

de argumentar que há offshores e offshores, ou que é possível 
expurgar deste sistema tudo o que o corrompe, deixando ficar 
apenas os benefícios do mais puro liberalismo. A pura competição 
fiscal já é, por si só, prejudicial aos princípios de igualdade e justiça; 
e os mecanismos que a permitem são os mesmos que favorecem e 
atraem todo o tipo de atividades que caminham na fina linha entre o 
legal e o ilegal, o ético e o imoral.
A mensagem do livro é clara: os offshores têm que ser erradicados. 
Mas a tarefa é árdua. Fazê-lo significa pôr em causa os interesses 
de economias poderosas e dos seus lideres políticos, de bancos e 
multinacionais, de banqueiros e personalidades internacionais. Os 
offshores servem o poder, e o poder protege-os. Mas, como sempre 
nas lutas de poder, há passos que podem e devem ser dados.

Livros
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Destaques do Tema

Lei n.º 61/VIII/2014, 23 de abril de 2014 
Artigo 3.º Âmbito de aplicação

1. O presente diploma aplica-se:
a) Às instituições financeiras e às instituições auxiliares 

do sistema financeiro que tenham sede, estabelecimento 
estável ou qualquer outra modalidade de representação no 
território da República de Cabo Verde;

b) A todas as operações financeiras e contratos financeiros 
que envolvam residentes no território da República de Cabo 
Verde que não sejam instituições financeiras.

2. São instituições financeiras:
a) As instituições de crédito, entre as quais se incluem:

i. Os bancos;
ii. As sociedades de investimento;
iii. As sociedades de locação financeira;
iv. As sociedades de factoring;
v. As sociedades financeiras para aquisições a crédito;
vi. As sociedades emitentes ou gestoras de cartões de crédito;
vii) As sociedades de garantia mútua;
viii) As sociedades de desenvolvimento regional;
ix) Outras que como tal sejam qualificadas pela lei; […]

b) As instituições de moeda electrónica;
c) As seguradoras e sociedades gestoras de fundos de pensões;
d) Os fundos de pensões e os organismos de investimento 

colectivo desde que dotadas de personalidade colectiva;
e) As sociedades gestoras de fundos de investimento e as 

sociedades depositárias de valores afectos a fundos de 
investimento, de acordo com o Decreto-Lei n.º 15/2005, de 
14 de Fevereiro;

f) As sociedades de gestão financeira;
3. São instituições auxiliares do sistema financeiro:

a) Os mediadores financeiros;
b) Os auditores e contabilistas certificados e os auditores 

externos;
c) As centrais privadas de informação de crédito;
d) As sociedades de notação de risco;
e) As organizações de auto-regulação;
f) Outras que sejam como tal qualificadas pela lei.
g) As sociedades de capital de risco;
h) As agências de câmbios;
i) Outras que sejam como tal qualificadas pela lei. […]

Extrato
BO 28 - I Série

Lei n.º 62/VIII/2014, 23 de abril de 2014. 
Artigo 6.º Instrução do pedido de autorização

1. O pedido de autorização é instruído com os seguintes 
elementos:
a) Caracterização do tipo de instituição a constituir e projecto 

de contrato de sociedade;
b) Indicação do tipo de autorização solicitada, se a genérica 

ou restrita, em conformidade com os termos previstos na 
Lei de Bases do Sistema Financeiro; 

c) Programa de actividades, implantação geográfica, estrutura 
orgânica e meios humanos, técnicos e materiais que serão 
utilizados, bem como contas previsionais para cada um dos 
primeiros três anos de actividade; […]

4. Caso a autorização solicitada seja a autorização restrita 
prevista nos artigos 38.º a 45.º da Lei de Bases do Sistema 
Financeiro, devem ainda ser apresentados os seguintes 
elementos adicionais: 
a) Renúncia a que se refere o artigo 38.º da Lei de Bases do 

Sistema Financeiro, em modelo aprovado pelo Banco de 
Cabo Verde;

b) Indicação da divisa escolhida para efeitos de contabilização, 
relato e divulgação de informação financeira;

c) Indicação do regime prudencial e plano de contas, caso 
se opte por outros que não os previstos na legislação cabo-
verdiana.

5. A autorização para constituir uma instituição financeira 
que seja filial de instituição financeira autorizada em país 
estrangeiro, ou que seja filial da empresa-mãe de instituição 
nestas condições, depende de consulta prévia à autoridade de 
supervisão do país em causa.

6. O disposto no número anterior é igualmente aplicável quando 
a instituição a constituir for dominada pelas mesmas pessoas 
singulares ou colectivas que dominem uma instituição 
financeira autorizada noutro país.

7. O Banco de Cabo Verde pode solicitar aos requerentes 
informações complementares e levar a efeito as averiguações 
que considere necessárias.

8. Sendo o objecto do pedido a autorização de uma instituição 
financeira que não seja uma instituição de crédito, o Banco de 
Cabo Verde pode dispensar a apresentação de um ou mais dos 
elementos referidos no presente artigo.

Extrato
BO 28 - I Série

Legislação
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Novas Aquisições

Direito dos Valores Mobiliários : 
Volume IX / ANTUNES, José En-
grácia; CÂMARA; Paulo; MATEUS, 
Abel Moreira; …[et. al]. – Coimbra: 
Coimbra Editora, 2009.
MON 07537

Revista de Direito das Sociedades : 
Ano IX (2017), 2 / CORDEIRO, An-
tónio Menezes. – Coimbra: Edições 
Almedina, SA,2017. – [Revista de Di-
reito das Sociedades (Ano IX), nº 2].
ORG 07433

Estudos de Direito Bancário I / 
CORDEIRO, Antonio Menezes; 
GOMES, Januário da Costa; BAS-
TOS; Miguel Brito; …[et. al]. – Co-
imbra: Edições Almedina, 2018. – 
[Obras Coletivas].
MON 07535

Manual de Governo das Sociedades 
/ OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. – 
Coimbra: Almedina, 2018.
Sociedades comerciais; Governo; Su-
pervisão; Legislação
MON 07534

Comunicação Organizacional : 
Linguagem, gestão e perspectivas: 
volume 2 / KUNSCH, Margarida M. 
Krohling (Org.). – São Paulo: Editora 
Saraiva, 2009.
MON 07551

Cultura e clima organizacional 
: compreendendo a essência das 
organizações / SOUZA, Carla Pa-
tricia da Silva. – Curitiba: Intersa-
beres, 2014.
MON 07549

Introdução à Econometria : Uma 
abordagem Moderna / WOOLD-
RIGE, Jeffey M. . – São Paulo: Cen-
gage Learning, 2016.
MON 07552

Protocolo Empresarial : Guia para 
profissionais e estudantes / CASA-
NOVA, Susana de Salazar; TORRES, 
Henrique Pietra. – Lisboa: Lidel - ed-
ições Técnicas, Lda, 2018.
MON 07528

Desconstruindo Paulo Freire / GI-
ULLIANO; Thomas (Org.). – Porto 
Alegre: História Expressa, 2018.
MON 07550

A primeira Elite Colonial Atlântica : 
Dos «homens honrados brancos» de 
Santiago à «nobreza da terra» / Iva Ma-
ria de Ataíde Vilhena Cabral. – s.l.: Pedro 
Cardoso Livraria, 2015.
MON 07544

Nação e Identidade : A singulari-
dade de Cabo Verde / MADEIRA, 
João Paulo. – s.l.: Pedro Cardoso 
Livraria, 2018.
MON 07542

Crítica da Razão Estatal : O estado 
Moderno em África nas relações 
Internacionais e Ciência Política. 
O Caso de Cabo Verde / VARELA, 
Odair Bartolomeu Barros Lopes. – 
s.l.: Pedro Cardoso Livraria, 2017.
MON 07541

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



Biblioteca do Banco de Cabo Verde / E-Newsletter nº 25 ◆ agosto de 2019 5

Publicações Digitais
THE NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH

Founded in 1920, the NBER is a private, non-profit, non-partisan organization 
dedicated to conducting economic research and to disseminating research 
findings among academics, public policy makers, and business profession-
als. NBER-affiliated researchers study a wide range of topics and they employ 
many different methods in their work. Key focus areas include developing new 
statistical measurements, estimating quantitative models of economic behav-
ior, and analyzing the effects of public policies. 
NBER History - Over the years the NBER's research agenda has encompassed a 
wide variety of issues that confront our society. Early research focused on the ag-
gregate economy, examining in detail the business cycle and long-term economic 
growth. Simon Kuznets' pioneering work on national income accounting, Wesley Mitchell's influential study of the business cycle, and 
Milton Friedman's research on the demand for money and the determinants of consumer spending were among the early studies done at 
the NBER. A summary of the NBER's early development can be found at: Toward a Firmer Basis of Economic Policy: The Founding of 
the National Bureau of Economic Research, Solomon Fabricant, 1984 
The NBER Today - The NBER is the nation's leading nonprofit economic research organization. Twenty-nine Nobel Prize winners in Eco-
nomics and thirteen past chairs of the President's Council of Economic Advisers have held NBER affiliations. The more than 1,400 professors 
of economics and business now teaching at colleges and universities in North America who are NBER researchers are the leading scholars 
in their fields. Most NBER-affiliated researchers are either Faculty Research Fellows (FRFs) or Research Associates (RAs). Faculty Research 
Fellows are typically junior scholars. Research Associates, whose appointments are approved by the NBER Board of Directors, hold tenured 
positions at their home institutions. The NBER is supported by research grants from government agencies and private foundations, by invest-
ment income, and by contributions from individuals and corporations. Our corporate associates are acknowledged below. 

https://www.nber.org/

AMERICAN ECONOMIC REVIEW

More than 130 years of Encouraging Economic Research 
Members of the 1923 American Economic Association at the White House in Washington D.C. after being received by President 
Calvin Coolidge.
AEA Mission
 See Official By-Laws of the Association.  Established in 1885, the AEA is a non-profit, non-partisan, scholarly association dedicated 
to the discussion and publication of economics research. The Association supports established and prospective economists with a 
set of career-enhancing programs and services: •AEA journals; •Annual Meeting; •Careers; •EconLit; •Resources
Who We Are
Once composed primarily of 
college and university professors 
in economics, the American 
Economic Association 
(AEA) now attracts 20,000+ 
members from academe, 
business, government, and 
consulting groups within 
diverse disciplines from multi-
cultural backgrounds. All are 
professionals or graduate-level 
students dedicated to economics 
research and teaching.

https://www.aeaweb.org/
journals/aer
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Edições do Banco de Cabo Verde

HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUSA,
Médico, Escritor e Político

Assinala-se neste mês de setem-
bro o centenário do nascimento 
do médico, escritor e politico 
Henrique Teixeira de Sousa. 
Afim de comemorar essa data a 
Casa das Bandeiras, pretende re-
editar alguns trabalhos do médi-
co e escritor com mais de meio 
século, cujas tiragens na altura 
foram em número reduzido.
Na lista de trabalhos que a fun-
dação pretende reeditar no qua-
dro do centenário do nascimen-
to do médico e escritor consta 

“Bibliografia nutricional de Cabo Verde”, publicado em 1966 na 
Separata do jornal médico. Segundo o administrador da Casa 
das Bandeiras, “se como escritor, Henrique Teixeira de Sousa é 
bastante conhecido já como médico, nutricionista e político é 
pouco conhecido”.
Henrique Teixeira de Sousa nasceu na localidade de Bernardo Go-
mes (São Filipe) a 06 de setembro de 1919 e faleceu a 03 de março 
de 2005 em Portugal, vítima de acidente. Fez os estudos primários 
(Fogo) e liceais (S. Vicente) e em 1945 licenciou-se em medicina 
pela Universidade de Lisboa (Portugal) e diplomado com cursos 
do Instituto de Medicina Tropical e de Medicina Sanitária na Uni-
versidade do Porto. Quadro da saúde foi colocado em Timor e em 
1948 foi recolocado na sua ilha, onde desempenhou a função de 
Delegado de Saúde. Foi médico adjunto da missão permanente 
de estudo e combate de endemias de Cabo Verde e presidente da 
Comissão de Nutrição do arquipélago e os seus 
méritos foram reconhecidos a nível internacional 
a tal ponte que a Societé Scientifque d´Higiene 
Alimentaire de Paris fez dele seu membro titular. 
De regresso a Cabo Verde, fixa-se na ilha de São 
Vicente tendo sido presidente da Câmara Muni-
cipal de 1959 a 1965. 
Enquanto escritor, além de participar nas 
revistas e jornais da época, como Claridade 
e Boletim de Cabo Verde, Teixeira de Sousa 
foi autor de vários contos e romances, dos 
quais destacamos “Contra Mar e Vento” 
(conto 1972) que poderá sem encontrado 
em nosso espólio bibliográfico. Publicou 
ainda outros clássicos como “Ilhéu de Con-
tenda” (1978), esta última obra adaptada 
para o cinema pelo realizador Leão Lopes, 
“Capitão de mar e terra” (1984), “Xaguate” 

(1987), “Djunga” (1990), “Na ribeira de Deus” (1992), “En-
tre duas bandeiras” (1994), “Oh! Mar de Túrbidas Vagas” 
(2005), para além de diversos textos e ensaios publicados 
em diferentes revistas e jornais.

NOTA DE 200 ESCUDOS 
A nota de 200 escudos entrou em circulação em 2015, e consti-
tui uma homenagem ao médico e escritor cabo-verdiano Hen-
rique Teixeira de Sousa (1919-2006) e à sua ilha natal, represen-
tada por uma perspetiva do vulcão do Fogo, onde foi notável 
a sua ação em prol das estruturas mínimas de saúde pública. 
Escritor cioso dos valores da cabo-verdianidade, Teixeira de 
Sousa publicou algumas obras de referência da literatura cabo-
-verdiana, de entre as quais se destacam Contra Mar e Vento, 
Ilhéu de Contenda e Capitão de Mar e Terra.

Nova nota de 200 escudos  
em polímero

CUIDE DO SEU DINHEIRO CUIDE DO SEU DINHEIRO

Banco de Cabo Verde
Avenida Amílcar Cabral

Praia – Cabo Verde
Tel: +238 260 7000

www.bcv.cv © Banco de Cabo Verde 2014.
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Ficha Técnica

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

DUARTE, Vera
A Matriarca: Uma estoria de 
mestiçagens
S.L.: Pedro Cardoso Livraria, 2017
ISBN: 978-989-99870-5-0 
MON 07544

A Matriarca é um romance polifónico que narra a vivência de 
homens e, sobretudo, de mulheres, numa releitura da origem 
dos povos, da história de África e, em especial de Cabo Verde, 
resgatando a mestiçagem ancestral e contemporânea dos cabo-
verdianos, a partir de representações sobre a vida social e das 
práticas culturais.
O enredo baseia-se em duas estórias de amor que se 
entrecruzam: Ester a protagonista e Peter jovem sueco filho 
de pai cabo-verdiano que vem a Cabo Verde à procura da sua 
família paterna e Ingrid uma sueca que teve um filho de um 
cabo-verdiano e com ele se reencontra em Santa Maria, ilha do 
Sal, trinta anos depois.

LOPES, Leão 
Baltasar Lopes da Silva : Um homem 
arquipélago na linha de todas as 
batalhas : Itinerário biográfico até o 
ano 1940
Praia: Pedro Cardoso Livraria, 2017
ISBN: 978-989-99747-7-7
MON 07543

Baltasar Lopes da Silva, pela abrangência dos seus estudos e 
das suas intervenções na sociedade caboverdiana, pela glo-
balidade do seu engajamento político e humano, pela sua 
generosidade, é uma referência incontornável na história 
contemporânea das ilhas de Cabo Verde.
Nenhuma biografia, seja histórica ou literária, nenhum estudo 
universitário sobre a obra do escritor, sendo importante para 
desvendar e entender a personalidade e o génio de Baltasar, re-
duz a dimensão que o homem e a obra reservam na experiên-
cia viva dos seus patrícios e na memória colectiva do seu povo.

CONHEÇA A BIBLIOTECA
A Biblioteca do Banco de Cabo Verde é uma biblioteca es-
pecializada, tendo como objetivo principal dar apoio bi-
bliográfico aos trabalhos do banco, através da aquisição, 
gestão e difusão de informação científica e técnica nacio-
nal, estrangeira, de organismos internacionais e de infor-
mação produzida pelos serviços de publicação do BCV. 
Ela oferece os seus serviços a investigadores, universitá-
rios, entidades e funcionários.
É, ainda, permitido o acesso a todos os cidadãos que ne-
cessitem de consultar informação que não se encontre 
disponível noutras bibliotecas e serviços de documenta-
ção, designadamente informação económico-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

Tempo de Lazer

Todas os periódicos apresentados nesta edição do E-Newsletter e outras publicações em formato digital, encontram-
-se disponíveis para Download em nossa base de dados disponível na intranet. Para o efeito, e após a pesquisa, cli-
que na lupa á direita do resultado, e na janela seguinte, na parte inferior poderá ser encontrado o link para Download.


