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APRESENTAÇÃO

Esta newsletter tem como principal objectivo uma maior aproximação aos nossos leitores/utilizadores 
com quem pretendemos partilhar as publicações e informações da Biblioteca. Pretende, assim, funcio-
nar como um acepipe, um aguçar de apetites para que os utilizadores venham mais vezes à biblioteca 
consultar as variadas obras constantes do acervo. É uma forma de, assim, dar um contributo mais 
efectivo para a informação e formação dos colaboradores do BCV. 

Já que tem de ser feito, que Seja Bem Feito - Avaliação do Desempenho
Por J. M. Marques Apolinário

A avaliação do pessoal constitui um dos problemas das organizações que suscita mais discussão. E, 
no entanto, a permanência da apreciação/avaliação ao longo da vida no contexto das variadíssimas 
situações profissionais que cada um vive nas empresas/organizações onde trabalha é uma constante. 
Avaliamos os outros e os outros avaliam-nos a nós. A novidade não está, assim, em que todos avaliam 
e são avaliados; a novidade está, sim, em que as empresas/organizações devem ter um sistema que 
lhes permita que tal apreciação seja elaborada de forma a obviar ou minorar os erros e deficiências 
que quase sempre acompanham essa avaliação.

Porém, a razão por que tal sistema se torna, tão frequentemente, fonte de discussão, prende-se desde 
logo com as diferenças nas expectativas que lhe estão associadas. Isto é, os resultados esperados 
não são os mesmos para todos os implicados. Os avaliados, os avaliadores e a direcção de pessoal, 
que coordenará o desenvolvimento do processo, desempenham diferentes papéis e têm posições 
diferentes perante o sistema. O trabalhador que é avaliado espera uma resposta às suas expectativas e 
deseja, por exemplo, um aumento ou uma promoção. O avaliador espera que a empresa/organização 
resolva os problemas de organização e gestão que ele e os avaliados discutem. A direcção do pessoal 
espera que, conhecendo-se melhor as pessoas através da avaliação, se melhore a gestão do pessoal.

Factores Críticos dos Sistemas de Avaliação

Além desta circunstância, vários factores críticos concorrem, no entanto, para a credibilidade e 
eficácia do sistema. Alguns desses factores críticos têm a ver com os princípios básicos e os 
propósitos que o enformam. A relação chefe-subordinado corre o risco de se fixar num balanço 
periódico dos fracassos e êxitos, imbuído do espírito de sanção (prémio ou castigo, boa classificação 
ou má classificação). Para que tal não aconteça, é absolutamente necessário que o sistema se reja por 
princípios claros e credíveis, nomeadamente:

- orientação para resultados, responsabilização e desenvolvimento, diferenciação de desempenhos, 
coerência e integração e transparência...

Continue a ler o artigo de destaque “Já que tem que ser feito, que seja bem feito - Avaliação do desempenho” 
de J. M. Marques APOLINARIO. In: Dirigir, nº 94, Maio-Ago, 2006, p. 10-14.
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CAMARA, Pedro Bettencourt da
Manual de Gestão e Avaliação de Desempenho
Editora RH, 2012, 133p.
ISBN: 978-9728871-42-0

A gestão de desempenho é um sistema-chave na gestão integrada 
de recursos humanos.

É através dela que se consegue um eficaz alinhamento dos 
colaboradores com os objetivos organizacionais, bem como a 
mobilização dos mesmos na prossecução desses objetivos.

Na atual conjuntura de negócios, dispor de uma força de 
trabalho alinhada, motivada e produtiva é um fator crítico de 
sucesso empresarial.

O presente manual, contextualizando a gestão de desempenho 
no âmbito de um modelo de gestão estratégica de pessoas e analisando o seu impacto nos sistemas que 
se situam a montante e a jusante, pretende dar um contributo prático de como construir um sistema 
desta natureza, como o implementar e como medir o seu contributo para os resultados de negócio.

É uma obra baseada na realidade portuguesa e dirigida a académicos, gestores e estudiosos desta área 
de conhecimento.

Stephen P. Robbins 
O Segredo na Gestão de Pessoas
Lisboa: Centro Atlântico, 2008. - 237p.
ISBN 978-989-615-062-4

Este livro apresenta-se organizado em torno de tópicos-chave 
sobre as problemáticas do comportamento humano com que os 
gestores mais se deparam: contratação; motivação; liderança; 
comunicação; formação de equipas; gestão de conflitos; defini-
ção de funções; avaliações de desempenho, adaptação à mudan-
ça e gestão do comportamento.

Em cada área problemática, foi identificado um conjunto de tó-
picos que são relevantes para os gestores e sobre os quais existem 
dados de investigação suficientes para se poderem retirar con-
clusões. Em complemento, incluem-se sugestões para ajudar o 
leitor a aplicar esta informação e melhorar a sua eficácia. E, no final, apresenta-se a lista das referências 
em que os capítulos se baseiam.

DESTAQUES DE OBRAS

ARTIGOS
- APOLINARIO, J. M. Marques. Já que tem que ser feito, que seja bem feito - Avaliação do desempenho. In: 

Dirigir, nº 94, Maio-Ago, 2006, p. 10-14. 
- ANSLINGER, Patrícia; BREENE, Tim Figure’s. Como medir o alto desempenho? Edições e Publicações. In: 

Economia Pura+Gestão Pura, Ano VII, nº 66, 2004, p. 84-87.
- BENTO, Luís. Avaliar o desempenho. In: Pessoal, nº 66, Ano 7, 2008, p. 30-33                          (Continua na página 3) 
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SEIXO, José Manuel 
Gestão de desempenho
Lisboa: Lidel, 2004, 89p.
ISBN: 972-757-336-3  

Discutir a competitividade das empresas, a necessidade de in-
crementar os seus níveis de produtividade ou a desejável qualifi-
cação das pessoas que as integram tornou-se um lugar comum. 
A discussão é útil e enriquecedora se contribuir com propostas 
concretas que nos permitam encontrar os caminhos certos e as 
soluções que necessitamos.
O esforço individual ou colectivo, essa energia de que as pessoas são 
portadoras e diariamente incorporam nas organizações, é um recur-
so complexo e dos mais raros que carece de uma gestão cuidadosa.
Este esforço deve ser gerido, isto é, planeado e organizado, di-
rigido para objectivos específicos e pré-definidos, esperando as 
organizações que a forma como e quando as tarefas são desempenhadas seja eficiente, isto é, sem 
desperdício de recursos e eficaz.
Este livro, ao propor a gestão do desempenho como uma ferramenta que pode ajudar a alcançar aqueles 
desígnios, é uma contribuição para a construção de um futuro melhor para todos. 

MONOGRAFIAS
MADDUX, Robert B. 
Avaliação de desempenho, guia prático para 
uma avaliação de desempenho mais produtiva 
e positiva. 
Lisboa: Monitor Projectos e Edições, 1991, 75p. 
ISBN 972-9413-02-9

DERMINE, Jean. 
Avaliação de bancos e gestão baseada no valor: 
apreçamento de depósitos e de empréstimos, 
avaliação de desempenho e gestão de riscos. 
São Paulo: Editora Atlas, 2010, 496p. 
ISBN 9788522460847.

CHIAVENATO, Idalberto. 
Desempenho humano nas empresas: como 
desenhar cargos e avaliar o desempenho. 
São Paulo: Editora Atlas, 1998, 162p. 
ISBN 85-224-1987-6;

SOUSA, Maria José; DUARTE, Teresa; 
SANCHES, Pedro Gomes; …[et.al]. 
Gestão de recursos humanos: métodos e 
práticas. 
Lidel, 2006, 231p. 
ISBN 978-972-757-441-4;

CEGOC; BANCO DE CABO VERDE. 
Manual de técnicas de entrevista aplicadas à 
avaliação de desempenho, 2003, 51p.

GALPIN, Timothy J.. 
O lado humano da mudança: um guia prático 
para a mudança organizacional. 
Lisboa: Edições Silabo, 2000, 183p. 
ISBN 927-618-227-1;

DESTAQUES DE OBRAS

- BRANDÃO, Hugo Pena; GUIMARÃES, Tomás da Aquino. Gestão de competências e gestão de desempenho 
tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo construto? In: RAE-Revista de Administração de Em-
presas, vol. 41, nº 1, 2001, p.8-14.

- OLAVERRI, Maria Cármen Garcia; KINTANA, Martin Larraza; ALONSO, Ainhoa Urtasun. Intensidade 
tecnológica e sistemas de trabalho de alto desempenho. In: RAE Revista de Administração de Empresas, vol. 
44, nº 2, 2004, p. 38-50.                    (Continuação da página 2) 



Biblioteca do Banco de Cabo Verde4

NASCIMENTO, Esmeralda e TRABULO, Márcia. 
Formulários BDJUR: contratos civis. 
Coimbra: Edições Almedina, 2013, 208p.  
ISBN 978-972-40-5018-8

CARREIRA, José António Coelho. 
Regulamento das custas processuais, anotado. 
Coimbra: Edições Coimbra, 2013, 280p.  
ISBN 978-972-40-5031-7 

CORDEIRO, António Menezes. 
Direito dos seguros. 
Coimbra: Edições Almedina, 2013, 916p.  
ISBN 978-972-405040-9  

RIBEIRO, Maria de Fátima. 
Questões de tutela de credores e de sócios das 
sociedades comerciais. 
Coimbra: Edições Coimbra, 2013, 362p.  
ISBN 978-972-40-5012-6  

QUELHAS, José Manuel Gonçalves Santos. 
Sobre as crises financeiras, o risco sistémico e 
a incerteza sistemática. 
Coimbra: Edições Almedina, 2012, 732p.  
ISBN 978-972-40-4622-8 

COSTA, Salvador. 
Regulamento das custas processuais. 
Coimbra: Edições Coimbra, 2013, 280p.  
ISBN 978-972-40-5053-9  

CASTELO, José. 
Condomínio. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2013, 111p.  
ISBN 978-972-40-4973-1

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA
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NABAIS, José Casalta. 
Direito fiscal. 
Coimbra: Edições Coimbra.  2012, 613p. 7ª Ed. 
ISBN 978-972-40-5043-0 

NETO, Abílio. 
Novo código do trabalho e legislação complementar, 
anotados. 
Lisboa: Ediforum Edições Juridica, 2012, 1423p. 3ª Ed.  
ISBN 978-989-8438-05-8

PACHECO, Ana Isabel; BARBOSA, Luís Alvarez. 
Código das expropriações, anotado e comentado. 
Coimbra: Edições Almedina, 2013. 288p.  
ISBN 978-972-40-4976-2

FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título e nós adquirimos.

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

LEGISLAÇÃO FINANCEIRA

Avisos do Banco de Cabo Verde
Aviso nº 1/2013, 12/04/2013
Estabelece as regras que as instituições de crédito e parabancárias, adiante designadas “instituições”, devem 
observar na divulgação do preçário. BO nº 21, II Série

Aviso nº 2/2012, 18/04/2013
Estabelece os princípios e as disposições fundamentais por que se rege a implementação do sistema de gestão 
do risco de crédito. BO nº 22, II Série

Regulamentos da AGMVM 
Regulamento nº 1/2012, 22/01/2013
Estabelece as Regras e os Princípios Gerais da Supervisão Prudencial exercida pela AGMVM. BO nº 4, II Série

Regulamento nº 2/2012, 22/01/2013
Estabelece os termos do acesso público aos registos efectuados pela AGMVM e respectivos documentos. 
BO nº 4, II Série

Regulamento nº 3/2012, 22/01/2013
Define as regras sobre o conteúdo, a organização e a apresentação da informação económica, financeira e estatística 
utilizada em documentos de prestação de contas, bem como as respectivas regras de auditoria. BO nº 4, II Série

Regulamento nº 4/2013, 01/02/2013
Estabelece os termos em que podem ser abertas junto da entidade gestora do sistema centralizado, contas de 
registo individualizado. BO nº 7, II Série

Regulamento nº 5/2013, 01/02/2013
Estabelece os meios de divulgação da informação privilegiada. BO nº 7, II Série

Regulamento nº 6/2013, 01/02/2013
Estabelece os termos em que podem ser realizadas fora de bolsa, operações relativas à alienação de valores 
mobiliários admitidos à negociação em bolsa e os termos em que os intermediários financeiros comunicam 
à bolsa de valores, as transacções sobre valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa efectuadas em 
mercado fora da bolsa. BO nº 7, II Série
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Revista de Gestão  - http://www.regeusp.com.br/sumario.asp?v1=2012&v2=3
A REGE é uma publicação trimestral para divulgação de trabalhos de natureza acadêmica 
relacionados a temas da Administração de Empresas. Seu objectivo é colaborar para 
a disseminação do conhecimento por meio da publicação de trabalhos que atendam 
a critérios de qualidade científica e relevância na área de Administração. Busca ainda 
obter diversidade e abrangência nos temas publicados, bem como na origem geográfica 
dos autores, de modo a garantir uma cobertura ampla da pesquisa em Administração 
realizada em nível nacional. A revista procura também incentivar o envio de artigos 
em inglês ou espanhol, com o objetivo de permitir a disseminação de seu conteúdo 
internacionalmente.

Economics Network of the Higher Education Academy - http://www.
economicsnetwork.ac.uk
A Higher Education Academy possui diversas bases de dados 
com materiais vocacionados para as temáticas académicas, 
sendo esta fonte dedicada à área económica. Tem como 
objectivo aumentar a qualidade da aprendizagem e do ensino 
de matérias no âmbito da economia. Este site disponibiliza 
documentos elaborados pelos profissionais e agentes na área 
de economia, onde partilham as experiências, como estudos 
de casos, palestras, glossários e apresentações. 

Bank for International Settlements (BIS) - http://www.bis.org
O Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) foi fundado em 17 de Maio de 1930, é 

considerado o mais antigo do mundo.
A missão do BIS é servir os bancos centrais na busca de estabilidade 
monetária e financeira, promover a cooperação internacional nestas 
áreas e para atuar como um banco para os bancos centrais. Na página 
do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) podemos encontrar uma área 

destinada à disseminação de investigação económica publicada pelos bancos centrais, permitindo aos 
seus utilizadores ficarem atualizados e ter conhecimento sobre as publicações dos bancos centrais 
envolvidos. 

http://portaldoconhecimento.gov.cv/community-list

O Portal do Conhecimento de Cabo Verde (PCCV) contém 1627 documentos 
de carácter académico e científico como teses, dissertações, artigos de revistas 
científicas, actas de congressos, livros e capítulos de livros bem como fontes 
de pertinência científica tais como documentos estratégicos do Governo, 
estatísticas, estudos, planos estratégicos e entre outros.

Revista CEO - http://www.pwc.pt/pt/publicacoes/revista-ceo.jhtml
A CEO é a revista externa da PwC Portugal. Com periodicidade semestral, aborda temas de gestão, 
desafios e tendências que encontramos no nosso dia a dia, em qualquer setor de atividade. 

SITES Gestão de Risco: http://www.garp.org/    |       http://www.risk.net/     |    http://www.risktech.com.br/

PUBLICAÇÕES ELECTRÓNICAS
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EDIÇÕES DE 2012

- Relatório Anual : Relatório e Contas
- Relatório de Política Monetária
- Sistema de pagamentos cabo-verdiano: relatório 
- Relatório de Estabilidade Financeira
- Relatório do Fundo de Garantia Automóvel 
- Relatório do Sector Segurador 
Cadernos Financeiros

- Guia do Consumidor Bancário
- Contrato de Seguros
- Rede Vinti4
- Banco de Cabo Verde: o pilar da estabilidade financeira
- Operações cambiais e operações sobre o ouro: informação aos viajantes
Colectâneas Financeiros

- Código do Mercado de Valores Mobiliários de Cabo Verde
- Securités Market Code of Cape Verde
- Colectânea de legislação seguradora de Cabo Verde 

Reedição - Subsídios para a história da moeda em Cabo Verde (1460-1940) / LERENO, Alvaro

DESTAQUE

Os Subsídios para a História da Moeda em 
Cabo Verde, de Álvaro Lereno

O Banco de Cabo Verde promoveu recentemente 
a reedição do livro Os Subsídios para a História da 
Moeda em Cabo Verde (1460-1940), de Álvaro Lere-
no, em reconhecimento da sua enorme importância 
para o estudo da história económica de Cabo Verde. 
Com efeito, este é praticamente o único livro que, 
até então, retrata o fenómeno da moeda em Cabo 
Verde desde o seu povoamento até grande parte do 
período colonial, sendo por isso de consulta obriga-
tória para todos quantos se interessam pelo estudo 
do fenómeno monetário em Cabo Verde. 

O livro, cuja edição original data de 1942, des-
creve, em pormenor, a situação monetária e a evo-
lução da moeda em Cabo Verde, na época referida, 
fazendo recurso, de forma exaustiva, a referências e 
citações de documentos da época, tornando-se, por 
isso, um instrumento de estudo e pesquisa tão valioso quanto útil e uma contribuição importante para 
o conhecimento do fenómeno monetário em Cabo Verde. 

EDIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE
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Ficha Técnica
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Avenida Amílcar Cabral, 27 | CP 101 | Praia | Internet: www.bcv.cv

RODRIGUES, Euricles
Na kantar di sol. 
Praia: Danny Spinola, 1991, 79p.

SENA, Jorge de
Maquiavel, Marx e outros estudos: ensaio. 
Lisboa: livros cotovia, 1991, 447p.

RODRIGUES, Euricles
Lágrimas de bronze. 

ALCANTARA, Osvaldo [Baltasar Lopes da Silva]
O Cântico da manhã futura. 

MALRIEU, Philippe
A construção do imaginário. Instituto Piaget  

Young, Stuart H.; DOBOZIN, Bruce S.; 
MINER, Margaret. 
Alergias: guia completo para diagnósticos, 
tratamentos e cuidados diários. 1ed.
Lisboa: Platano edições técnicas, 2000, 287p.

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


