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APRESENTAÇÃO

Neste número, o principal destaque vai para o tema The Financial Crisis: Lessons for international 
macroeconomics. A Solução para a Crise Nacional e Europeia, Acabem com esta Crise Já, Sobre as 
Crises Financeiras, o Risco Sistémico e a Incerteza Sistemática são outras obras relacionadas com o 
tema principal, destacadas nesta edição, e que poderão consultar na Biblioteca. 

The Financial Crisis: Lessons for international macroeconomics

By BUSSIÈRE, Matthieu, IMBS, Jean, KOLLMANN, Robert; ...[et. al] 

This article introduces a special section of the American Economic Journal: Macroeconomics, containing 
five papers presented during a conference in Paris in October 2011. The aim of the conference was to 
derive lessons from the financial crisis, for research on international macroeconomics and for policy. 
The article opens with a summary of the key mechanisms at play during the crisis. The question of 
the crisis transmission across borders is addressed, with a focus on international trade and financial 
institutions. Recent advances in the analysis of sovereign default risk are also discussed. The article 
concludes with a discussion of policy responses to the crisis. (JEL E32, E44, Fl4, GOl, G2l, G28) 

When the financial crisis erupted in 2008, it triggered a sharp global contraction of real activity, and 
durably transformed the international economic environment. Virtually no country or market was 
left unaffected. In many advanced economies, these dramatic events were countered by sizable fiscal 
stimulus measures and by massive interventions by governments and central banks to support key 
financial institutions. The crisis has highlighted the need for a better understanding of the international 
transmission channels of economic disturbances, and for more efficient policy responses to large shocks 
in the presence of strong cross-country linkages and dysfunctional financial markets. 

This special section of the American Economic Journal: Macroeconomics consists of five papers 
that address these challenges. The papers were presented during a conference organized in Paris on 
October 28-29, 2011, under the auspices of Banque de France, the Paris School of Economics, ECARES 
(Universite Libre de Bruxelles), the American Economic Association, and the Centre for Economic 
Policy Research (CEPR). These papers cover a broad range of questions-the collapse in world trade, 
global financial institutions as a channel for international crisis transmission, sovereign risk-and also 
address policy options for crisis prevention and crisis resolution.

Continue a ler o artigo de destaque “The Financial Crisis: Lessons for international 
macroeconomics” de BUSSIÈRE, Matthieu, IMBS, Jean, KOLLMANN, Robert; ...[et. al]. 

In: American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 5, nº 3, July 2013, p. 75-84.
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SOLUÇÃO PARA A CRISE NACIONAL E EUROPEIA

LEITE, Ventura 
Lisboa: Esfera do Caos, 2012
ISBN: 978-989-680-068-0

Uma proposta de saída para a crise - inovadora e corajosa, mas 
também realista e bem fundamentada -, que se destina a motivar os 
cidadãos e a incentivar os decisores políticos.

Neste livro o leitor encontrará informações, análises e propostas 
que contribuirão para mudar a sua perspectiva acerca da crise e 
da atitude a tomar face aos desafios que estão já a moldar o nosso 
futuro colectivo e que são muitas vezes omitidos ou distorcidos 
por aqueles que não sabem como interpretar a realidade, ou como 
mobilizar o país nesta encruzilhada histórica.

ACABEM COM ESTA CRISE JÁ

KRUGMAN, Paul

Lisboa: Editorial Presença, 2012

ISBN: 978-972-23-4857-7

Paul Krugman faz uma análise de grande amplitude sobre a 
maior crise da economia mundial desde a Grande Depressão 
de 1929, examinando aspetos determinantes e apontando ca-
minhos para contrariar os seus efeitos. Para ele é claro que a 
ênfase deve ser colocada no retorno rápido aos níveis normais 
de produção, o que exige pôr em prática aquilo que se aprendeu 
com crises passadas. Especialmente interessantes são capítulos 
relacionados com a moeda, em geral, e o euro e a crise da dívida 
europeia, em particular. Acabem com esta Crise Já! é uma obra 
fundamentada, de leitura acessível para um público vasto e que 
não deixará de interessar também os leitores especializados.

DESTAQUES DE OBRAS



Biblioteca do Banco de Cabo Verde 3

SOBRE AS CRISES FINANCEIRAS, O RISCO 
SISTÉMICO E A INCERTEZA SISTEMÁTICA

QUELHAS, José Manuel Gonçalves Santos
Coimbra: Edições Almedina, 2012
ISBN: 978-972-40-4622-8

O objetivo deste trabalho é o de investigar a origem, a propagação e a 
previsibilidade das crises financeiras, bem como as suas consequên-
cias para a estabilidade do sistema financeiro como um todo. Assim, 
o propósito do trabalho não é o da pesquisa acerca da restauração da 
estabilidade, após a disseminação de uma crise geradora de instabi-
lidade, mas sim o da compreensão dos fundamentos, dos modos de 
transmissão, dos meios de previsão e dos efeitos desestabilizadores 
das crises sobre o sistema financeiro.

DESTAQUES DE OBRAS

MONOGRAFIAS
➢ CÂMARA, Paulo; GOMES, José Ferreira; GIÃO, 

João Sousa... [et.al]. 
Conflito de interesses no direito societário e 
financeiro: um balanço a partir da crise financeira
Coimbra: Livraria Almedina, MON 03396

➢ MANSO, Luís Duarte Baptista
Direito Bancário: casos práticos resolvidos: Direito 
comercial. Direito das empresas. Obrigações em 
geral. Contratos em especial. Garantias. Crédito. 
Leasing. ALD. Crise financeira e imposto social
Lisboa: Quid Juris, 2010, 268p. MON 02537.

ARTIGOS
- ABADÍA, Leopoldo. Explicação para a crise 

financeira que nos assola. In Jornal de Contabilidade, 
A. XXXII, nº 382, Jan, 2009, p. 9-12.

- ARDITTI, Nicole. Dettes souveraines et crise 
bancaires: traitons les causes et pas seulement les 
conséquences. In Revue Banque, nº 755-756, Jan, 
2013, p. 76-77.

- GORTON, Gary; METRICK, Andrew. Getting up to 
speed on the financial crisis: a one-weekend-reader’s 
guide. In Journal of Economic Literature, Vol. L, nº 
1, Mar, 2012, p. 128-150.

- HOSHI, Takeo. Financial regulation: lessons from 
the recent financial crises. In Journal of Economic 
Literature, Vol. XLIX, nº 1, Mar, 2011, p. 120-128.

- KOUROUMA, Lanciné; DUPRÉ, Denis; SANFILIPPO, 
Gilles; ...[et.al]. Is there a “Good” measure of market 
risk during a financial crisis? In Bankers, Markets 
Investors, nº 126, Set-Out, 2013, p. 49-69.

- LEBOUCHER, Séverine. Résolutions des crises 
bancaires: trouver la bonne équation. In Revue 
Banque, nº 753, Nov, 2012, p. 22-40.

- LO, Andrew W. Reading about the financial crisis: 
a twenty-one-book review. In Journal of Economic 
Literature, Vol. L, nº 1, Mar, 2012, p. 151-178. 

- PADUAN, Roberta; PIMENTA, Angela. 10 Visões 
da realidade. In Exame, nº 303, Jul, 2009, p. 78-80.

- MISHKIN, Frederick S.. Over the cliff: from the 
subprime to the global financial crisis. In Journal of 
Economic Perspectives, Vol 25, Nº 1, Winter, 2011, 
p. 49-70

- TAYLOR, Alan M.. Global financial stability and the 
lessons of history: a review of Carmen M. Reinhart 
and kenneth S. Rogoff ’s this time is different: eight 
centuries of fiancial folly. In Journal of Economic 
Literature, Vol. L, nº 4, Dez, 2012, p. 1092-1105

- REINHART, Vincent. A year of living dangerously: 
the management of the financial crisis in 2008. In 
Journal of Economic Perspectives, Vol 25, Nº 1, 
Winter, 2011, p. 71-90.

- Revue Banque. Crise de la dette souveraine: premiers 
enseignements. In Revue Banque, nº 755-756, Jan, 
2013, p. 56-57.
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BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A.
Administração: Liderança e Colaboração no Mundo Competitivo
São Paulo: McGraw Hill, 2007
ISBN: 978-85-86804-60-1

COELHO, Maria Hélder Martins
Contabilidade Analítica e de Gestão
Coimbra: Edições Almedina, Ano: 2012
ISBN: 978-972-40-5001-0

GARDELS, Nathan; BERGGRUEN, Nicolas 
Governação Inteligente Para o Século XXI
Lisboa: Objectiva, Ano: 2013
ISBN: 978-989-672-156-5

JACQUES, Martin 
Quando a China Mandar no Mundo: O fim do mundo 
ocidental e o nascimento de uma nova ordem global
Lisboa: Círculo de Leitores, 2013
ISBN: 978-989-644-196-8

LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes
Estudos do Instituto de Direito do Consumo 
Coimbra: Edições Almedina, 2002
ISBN: 972-40-1681-1

MOTA, António Gomes, CUSTÓDIO, Cláudia 
Finanças da Empresa
s.l.: Bnomics, Ano: 2012
ISBN: 978-989-713-049-6

NASAR, Sylvia  
Os Criadores da Economia Moderna: A História dos Génios da Economia 
Lisboa: Relógio d’ Água, 2013
ISBN: 978-989-641-053-7

PEREIRA, Paulo Trigo
Economia e finanças públicas: da teoria à prática
Coimbra: Edições Almedina, 2013
ISBN: 978-972-40-5086-7 

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA
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RAMALHO, Maria do Rosário Palma  
Tratado de Direito do Trabalho PACK I-III
Coimbra: Edições Almedina, 2012
ISBN: 978-972-40-5030-0

SILVA, Jorge Andrade da  
Código dos Contratos Públicos: Anotado e Comentado
Coimbra: Edições Almedina, 2013 
ISBN: 978-972-40-4998-4

VICENTE, Dário Moura; MENDES, Armindo Ribeiro; 
VIEIRA, Pedro Siza;…[et. Al] 
Lei da Arbitragem Voluntária: Anotada
Coimbra: Edições Almedina, 2012
ISBN: 978-972-40-4789-8

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Lei nº 39/VIII/2013, 17 de Setembro de 2013
Altera os Estatuto da Aposentação e da Pensão de Sobrevivência, aprovado pela Lei nº 61/III/89, de 30 de 
Dezembro, relativamente à incompatibilidade dos aposentados. BO nº 48 - I Série

Decreto-Legislativo nº 5/2007, 16 de Outubro de 2007 e Decreto-Legislativo nº 5/2010, 16 de Outubro de 2010
Código Laboral Cabo-verdiano. Supl. BO nº 37 - I Série e Supl. BO nº 22 - I Série

Decreto-lei nº 26/2013, 2 de Julho de 2013
Estabelece o regime jurídico das deslocações, ajudas de custo e outros abonos a aplicar aos deslocados em 
serviço público no território nacional e ao exterior. BO nº 34 - I Série

Decreto-Lei nº 54/2009, 7 de Dezembro de 2009
Estabelece o regime de mobilidade dos funcionários da Administração Pública. BO nº 46 - I Série

Assistência Médica
Decreto-Lei nº 10/2007, 19 de Março de 2007
Aprova as Tabelas de Cuidados de Saúde e de Comparticipação a praticar no Serviço Nacional de Saúde. 
2º Supl. BO nº 11 - I Série 
Portaria nº 35/2011, 3 de Outubro de 2011
Regula evacuação sanitária do beneficiário abrangido pelo sistema da protecção social obrigatória para observação 
ou tratamento fora do concelho de residência a, ou fora do País, determinado pelas estruturas de saúde competentes.  
BO nº 33 - I Série
Portaria nº 33/2011, 3 de Outubro de 2011
Regula os procedimentos de concessão, administração e controlo do subsídio de doença, no âmbito da protecção 
social obrigatória. BO nº 33 - I Série
Portaria nº 29/2006, 13 de Novembro de 2006
Regulamenta a comparticipação nos cuidados de fisioterapia. BO nº 32 - I Série
Portaria nº 7/2005, 7 de Fevereiro de 2005
Define o sistema de comparticipação da entidade gestora do regime da protecção social dos trabalhadores 
na aquisição de medicamentos para os respectivos beneficiários. BO nº 6 - I Série

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título e nós adquirimos.
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INTERNATIONAL MONETARY FUND 
http://www.imf.org/external/index.htm

With its near-global membership of 188 countries, the IMF is 
uniquely placed to help member governments take advantage 
of the opportunities — and manage the challenges — posed by 
globalization and economic development more generally. The IMF 
tracks global economic trends and performance, alerts its member 
countries when it sees problems on the horizon, provides a forum 
for policy dialogue, and passes on know-how to governments on 
how to tackle economic difficulties.

The IMF provides policy advice and financing to members in economic difficulties and also works 
with developing nations to help them achieve macroeconomic stability and reduce poverty.
Marked by massive movements of capital and abrupt shifts in comparative advantage, globalization 
affects countries’ policy choices in many areas, including labor, trade, and tax policies. Helping 
a country benefit from globalization while avoiding potential downsides is an important task 
for the IMF. The global economic crisis has highlighted just how interconnected countries have 
become in today’s world economy.
The IMF supports its membership by providing:
• policy advice to governments and central banks based on analysis of economic trends and 

cross-country experiences; 
• research, statistics, forecasts, and analysis based on tracking of global, regional, and individual 

economies and markets; 
• loans to help countries overcome economic difficulties;
• concessional loans to help fight poverty in developing countries; and
• technical assistance and training to help countries improve the management of their economies.

The International Monetary Fund (IMF) is an organization of 188 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.
Informations about Cape Verde: www.imf.org/external/country/CPV/
index.htm

The World Bank 

The World Bank Group has set two goals 
for the world to achieve by 2030:

 • End extreme poverty by decreasing the percentage of people living on less than $1.25 
a day to no more than 3%.

 • Promote shared prosperity by fostering the income growth of the bottom 40% for 
every country.

The World Bank is a vital source of financial and technical assistance to developing 
countries around the world. We are not a bank in the ordinary sense but a unique 
partnership to reduce poverty and support development. The World Bank Group 
comprises five institutions managed by their member countries.
Established in 1944, the World Bank Group is headquartered in Washington, D.C. We 
have more than 10,000 employees in more than 120 offices worldwide.

PUBLICAÇÕES ELECTRÓNICAS
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DESTAQUE

Financiamento das Empresas em Cabo Verde: o papel do 
Sector Bancário, de João Carlos Tavares Fidalgo
A competitividade relativa de Cabo Verde depende, de uma forma global, das 
condições dos seus factores, das condições da procura, do nível das suas industrias 
relacionadas e de suporte, da estratégia, estrutura e rivalidade das suas empresas. 
Os factores básicos são cruciais para a competitividade internacional das empresas 
cabo-verdianas. No que diz respeito aos recursos humanos, apesar de apresentar 
menores taxas de analfabetismo no espaço da Africa Ocidental, esta longe do 
desejado. Esta insuficiência de qualificações traduz-se naturalmente em menores 
taxas de produtividade e numa menor capacidade de aprendizagem de novos 
processos operacionais. 
Tem-se questionado muito, em Cabo Verde, o custo de intermediação 
financeira, classificado como sendo elevado, pela classe empresarial. Dado o investimento considerar-se como 
o motor do desenvolvimento económico, e dependente do nível das taxas de juros, manifesta-se desejável que 
o custo de intermediação baixe, que permita por sua vez, taxas de financiamento acessíveis e compatíveis com 
o desenvolvimento que se quer implementar. 
As empresas amostradas consideraram como sendo o principal problema ao seu desenvolvimento o custo do 
financiamento (37,5%), ou seja, mais de 1 em cada 3 elegeram o excessivo preço do dinheiro como um obstáculo grande 
ou muito grave. Seguem ainda como problemas grandes ou muito graves, a Electricidade (30,8%) e a Concorrência 
Desleal ou Informal (29,2%). Dos 14 eventuais obstáculos inicialmente propostos, os menos importantes são Código 
Comercial e os Procedimentos Administrativos e a Corrupção.

EDIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE

EDIÇÕES DE 2013
- Balanço Social 2012
- Relatório de Política Monetária, Novembro de 2013

Os desenvolvimentos económicos e financeiros do país continuam, em larga medida, condicionados pelo contexto 
internacional persistentemente desfavorável. Dado o elevado grau de dependência financeira da Zona Euro, 
a economia nacional tem sido particularmente afectada pelos impactos da crise da dívida soberana da Europa e 
consequente double dip da economia dos principais parceiros do país, desde o início da crise financeira global.

Neste contexto em que o enquadramento externo da economia permanece adverso, as perspectivas de evolução da 
actividade económica continuam pouco favoráveis.

Os indicadores de conjuntura sugerem um contínuo abrandamento da dinâmica económica ao longo dos primeiros 
nove meses de 2013, também influenciado pela deterioração da confiança dos agentes económicos e do balanço 
do sistema bancário. Entretanto, a degradação das condições de financiamento do sector privado (reflexo tanto 
da situação dos mercados financeiros na Europa como, internamente, do agravamento dos riscos à estabilidade 
financeira), aliada à contenção dos gastos públicos (crescimento moderado das despesas de funcionamento e 
redução das despesas de investimento), contribuiu para uma significativa diminuição do estrutural desequilíbrio 
externo da economia e para a mitigação das pressões inflacionistas. 

http://mossbcv1:8010/vPT/Sala%20de%20Imprensa/Noticias/Arquivo/Paginas/RPMNovembro2013.aspx

Cadernos
- SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - CARTA DE PRINCÍPIOS
- MANUAL DE ACOLHIMENTO

Desdobráveis Informativos
- SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - CARTA DE PRINCÍPIOS 
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Ficha Técnica

Banco de Cabo Verde | Departamento de Recursos Humanos  | Área de Documentação e Arquivo
Avenida Amílcar Cabral, 27 | CP 101 | Praia | Internet: www.bcv.cv

DIOGO, JOSE-MANUEL
Ime: the life of Steve Jobs
Oeiras: LEVOIR, Marketing e Conteúdos Multi-
média, SA, 2012 126p.

KINDLON, Dan
Saber dizer não aos nossos filhos: a educação 
permissiva e a formação do carácter
Lisboa: CLIMEPSI, 2000, 315p.

LIVELY, Penélope
Anel de areia
Porto: Civilização Editora, 2006, 215p.

SHAPIRO, Lawrence E.
Inteligência emocional: uma nova vida para seu 
filho.
Rio de Janeiro: Editora Campus, 1998, 264p.

TEIJEIRO, Iria López
Menina de cristal: I prémio biblos - pazos de Galícia
Porto: Campo das Letras-Editores, 2007, 237p.

VARELA, Maria Elena Cruz
A vingança de Joana d’Arc: romance
Lisboa: Editora Saída de Emergência, 2007, 190p.

Leitura Genérica

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 aquisição, gestão e difu-
são de informação científica e técnica nacional, 
estrangeira, de organismos internacionais e de 
informação produzida pelos serviços de publi-
cação do BCV. Ela oferece os seus serviços a in-
vestigadores, universitários, entidades e funcio-
nários.

É, ainda, permitido o acesso a todos os cidadãos 
que necessitem de consultar informação que não 
se encontre disponível noutras bibliotecas e ser-
viços de documentação, designadamente infor-
mação 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.: +238 260 7000/72
Fax: +238 260 7075
E-mail: cdi@bcv.cv


