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APRESENTAÇÃO

A E-NewsletterBiblioteca de Dezembro 
do ano de 2022 apresenta aos Leitores 
e Colaboradores do BCV, o tema Pro-
gramação e desenvolvimento de 
softwares. Nesta senda apresentamos 
assim as novas aquisições acerca do 
tema e publicações online. 

Todas as obras constantes desta edição 
estão disponíveis na Sala de Leitura 
Banco de Cabo Verde para consulta e 
empréstimo na Biblioteca.  

Boa leitura e bons estudos a todos.

Aplicando as regras universais de arquite-
tura de software, pode-se melhorar drasti-
camente a produtividade do desenvolvim-
ento ao longo da vida de qualquer sistema 
de software. Agora, com base no sucesso 
de seus livros best-sellers Clean Code e 
The Clean Coder, o lendário criador de 
software Robert C. Martin (“Tio Bob”) 
revela essas regras e ajuda-o a aplicá-las.

Martin's Clean Architecture não apresen-
ta apenas opções, baseando-se em mais de 
meio século de experiência em ambientes 
de software de todos os tipos imagináveis, 
Martin diz quais escolhas fazer e por que 
elas são críticas para o seu sucesso. Este 
livro está repleto de soluções diretas e ob-
jetivas para os desafios reais que você en-
frentará - aqueles que farão ou destruirão 
seus projetos.

− Aprenda o que os arquitetos de software 
precisam alcançar - e as principais dis-
ciplinas e práticas para alcançá-lo;

− Domine os princípios essenciais de de-
sign de software para lidar com fun-
ções, separação de componentes e ger-
enciamento de dados;

− Veja como os paradigmas de programa-
ção impõem disciplina ao restringir o 
que os desenvolvedores podem fazer;

− Entenda o que é extremamente impor-
tante e o que é apenas um “detalhe”;

− Implemente estruturas ideais de alto 
nível para aplicativos da Web, banco de 
dados, thick-client, console e aplicações 
embutidas;

− Defina limites e camadas apropriados e 
organize componentes e serviços;

− Veja por que projetos e arquiteturas dão 
errado e como prevenir (ou corrigir) 
essas falhas.

Arquitetura Limpa é uma leitura essen-
cial para todos os arquitetos de software, 
analistas de sistemas, projetistas de siste-
mas e gerentes de software, atuais ou as-
pirantes, e para todos os programadores 
que devem executar os projetos de outra 
pessoa. …

in: Clean Architecture: A Craftsman's 
Guide to Software Structure and Design 

/ MARTIN, Robert C.. - Deli: Addi-
son-Wesley,2018 

- ISBN 978-0-13-449416-6

MON 08054

Arquitetura; Programa; Tecnologia; In-
formática; Design; Construção
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Clean Code : A Handbook of Agile 
Software Craftsmanship / MARTIN, 
Robert C. .- Deli: Addison-Wesley, 
2009

MON 08053

Clean Code é um Best Seller do Robert 
C. Martin, o livro apresenta um con-
junto de boas práticas que devem ser 
levadas em consideração no processo 

de desenvolvimento de software. As boas práticas elencadas no 
livro têm impactos diretos no processo de desenvolvimento, 
manutenção, qualidade do software, vida útil do software, cus-
tos, mudança e retenção de equipa.
Regras gerais:
− Siga as convenções;
− Keep It Simple Stupid;
− Regra do escoteiro (Deixe sempre o acampamento mais limpo 

do que você encontrou);
− Procura a causa raiz do problema.
Para além das regras gerais, o livro apresenta uma série de di-
retrizes relacionadas a testes de software, tratamento de erros, 
estrutura de dados, definição de nomes e entre outros.
“Writing clean code is what you must do in order to call yourself 
a professional”.

The Programatic Programmer : Your 
journey to mastery /  THOMAS, 
David; HUNT, Andrew: Person Addi-
son-Wesley, 2020

MON 08065

The Pragmatic Programmer, é um 
daqueles raros livros de tecnologia que 
você vai ler, reler e ler novamente ao 
longo dos anos. Quer sejas novo na área 
ou um profissional experiente, sempre terá novos insights. Dave 
Thomas e Andy Hunt escreveram a primeira edição deste in-
fluente livro em 1999, para ajudar os seus clientes a criar um 
software melhor e redescobrir a alegria de codificar. Essas lições 
ajudaram uma geração de programadores a examinar a própria 
essência do desenvolvimento de software, independentemente 
de qualquer linguagem, estrutura ou metodologia em particu-
lar, e a filosofia Pragmática gerou centenas de livros, screencasts 
e livros de áudio, bem como milhares de carreiras e histórias de 
sucesso. Agora, vinte anos depois, esta nova edição reexamina o 
que significa ser um programador moderno. Os tópicos variam 
de responsabilidade pessoal e desenvolvimento de carreira a 
técnicas de arquitetura para manter seu código flexível e fácil 
de adaptar e reutilizar. Leia este livro e você aprenderá como:
− Evitar bug’s do software
− Evitar a armadilha da duplicação de código(DRY)
− Escrever código flexível, dinâmico e adaptável....

Implementing Domain-Driven 
Design / Vaughn Vernon .- Deli: 
Addison-Wesley, 2013
Design; Programa; Tecnologia; Infor-
mática; Arquitetura; Desenvolvimento 
de software aplicativo

MON 08043

O livro Implementing Domain-Driven 
Design, apresenta uma abordagem 

top-dowm com vista a ajudar o desenvolvedor a criar soluções 
centradas no negócio, assim como a forma de conectar padrões 
estratégicos a ferramentas de programação. O autor combina 
abordagens guiadas para implementação de arquiteturas mod-
ernas. O livro também ajuda a separar Bounded Contexts (con-
textos delimitados), dependências entres os mesmos, auxilia 
ainda especialistas de negócios e desenvolvedores a criarem 
uma linguagem ubíqua com vista a facilitar o entendimento dos 
conceitos entre ambos.
Além do tema principal do livro, convém destacar que o livro 
orienta como usar o DDD em arquiteturas como a Hexagonal, 
SOA, REST, CQRS, Event-Driven e Fabric/Grid-Based. O livro 
é um excelente guia de como projetar entidades e objetos de 
valor assim como repositórios para ORM e entre outros.

HTML5 / ABREU, Luís. - Lisboa: 
FCA-Editora de Informatica, 2012

Linguagem de programação; Web 
sites; Internet

MON 06660

Apesar de ainda ter poucos anos, a 
verdade é que a linguagem HTML 
já possui uma história muito rica. O 
ano de 1995 assistiu à criação de um 

novo consórcio que levou à estandardização desta linguagem. 
A primeira versão deste standard, conhecida como HTML 
3.0 foi rapidamente substituida pela versão 3.2 publicada em 
1997. O ano de 1998 assistiu à última grande evolução da 
linguagem, que culminou com o lançamento do HTML4 e com 
a desmobilização do grupo de trabalho dedicado à evolução 
do HTML.Com a introdução do XML, o consórcio optou 
por apostar na conversão de aplicações HTML em XML já 
que segundo a sua opinião, a evolução do HTML seria muito 
dificil. Assim, foi sem surpresa que ainda em 1998 se assistiu 
ao lançamento da especificação do XHTML 1.0 Apesar de não 
ter adicionado grandes novidades ao HTML 4.0 esta primeira 
versão, introduziu um novo tipo de MIME para identificar as 
páginas deste tipo.A visão delineada para o HTML5 assenta 
num conjunto de principios. Em primeiro lugar, o HTML5 tenta 
manter a compatibilidade com as versões anteriores sempre que 
tal for possivel. 
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Credit Derivatives and Structured 
Credit: A Guide for Investors / 
BRUYERE, Richard ... et al.: Chichester 
- England: Wiley Finance, 2006

Crédito; Investimento; Finanças; 
Obrigações; Mercado; Gestão; Risco

MON 08039

Corporate Financial Distress, Restruc-
turing, and Bankruptcy: Analyze Le-
veraged Finance, Distressed Debt, and 
Bankruptcy / ALTMAN, Edward I. … et 
al.: Chichester: Wiley Finance, 2019

Finanças; Falência; Dívida; Economia; 
Empresas; Risco

MON 08068

Credit Risk Measurement : Mew ap-
proaches to Value at risk and other 
Paraddigms / SAUNDERS, Anthony .- 
Danvers: Wiley frontiers in finance,1999

Empréstimo; Gestão bancária; Crédito 
bancário; Gestão do risco; Títulos

MON 08066

The Basel II Risck Parameters : es-
timation, validation, stress testing - 
with applications to loan risk manage-
ment / ENGELMANN, Dernd; BRAU-
HMEIER, Robert (Editors). - New York: 
Spring, 2011

Métodos estatísticos; Classificação es-
tatística; Estimativa

MON 08055

O que os Números Escondem / 
HARFORD, Tim. - Lisboa: Objectiva, 
2020

Jornalismo; Economia; Informação; 
Estatística; Sentimentos

MON 08049

Financial Risk Management : A Prac-
titioner's Guide to Managing Market 
anda Credit Risk / ALLEN, Steven. -
: Jonh Wiley & Sons, inc., 2013
MON 08056

Quem Mexeu no Meu Queijo / Spencer 
Johnson. - Lisboa: Gestão Plus,2022

Gestão; Pessoas; Empresas; Organiza-
ção; Trabalho; Negócios; Mudança 
organizacional

MON 08046

Management / ROBBINS, Stephen P.; 
COULTER, Mary.- London: Person Ed-
ucation Limited, 2021
Gestão; Tomada de decisão; Cultura or-
ganizacional; Responsabilidade social 
da empresa; Ética; Gestão estratégica; 
Empreendedorismo; Recursos huma-
nos; Comportamento organizacional

MON 08067

HBR 10 Artigos Essenciais - Gestão de 
Risco / Harvard Business Review.- Lis-
boa: Actual Editora, 2021

Gestão; Risco; Política; Ensino; Negó-
cios; Empresa; Organização

MON 08045

As seis lições: Reflexões sobre política 
econômica para hoje e amanhã  / 
MISES, Ludwig von. - São Paulo: LVM 
Editora, 2017
Política Económica; Capitalismo; So-
cialismo; Intervencionismo; Inflação; 
Investimento Estrangeiro; Política; 
Ideia; Brasil
MON 08047

Para mais novidades aceda à nossa página na intranet pelo link: http//intranet/NovidadesCDI.aspx

Novidades da Biblioteca

http://intranet/NovidadesCDI.aspx
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Os 5 desafios das equipes / LENCIONI, 
Patrick. - Rio de Janeiro: Sextante, 2015
224p.

Administração central; Empresa; 
Negócios; Trabalho em equipa

MON 08057

Porque Falham as Nações / ACEMO-
GLU, Daron; ROBINSON, James A. .- 
Maia: Bertrand, 2021

Gestão; Pobreza; Riqueza; Cresci-
mento económico; Desenvolvimento; 
Política; Poder

MON 08052

Gestão da Emoção / CURY, Augusto. -
Maia: Pergaminho, 2022

Gestão; Sentimentos; Psicologia; Pes-
soas; Doença profissional; Doenças 
mentais; Doença; Profissão; Emprego; 
Empresas

MON 08051

Liberdade sempre / FONSECA, Lígia 
Dias; FONSECA, Sofia Dupret. - Praia:  
Livraria Pedro Cardoso, 2020

Presidente da república; Poder de rep-
resentação; Constituição; Cabo Verde; 
Direitos do homem; Democracia; Ci-
dadania

MON 08069

Faça acontecer : mulheres, trabalho e a 
vontade de liderar / SANDBERG, Sher-
yl. - Lisboa: Editorial Presença, 2014

Autodesenvolvimento; Desenvolvim-
ento profissional; Mulher; Trabalho; 
Liderança; Igualdade; Organização do 
trabalho; Gestão; Organização

MON 08062

21 Lições para o século XXI / HARARI, 
Yuval Noah. - Amadora: Elsinore,2021

Ciências sociais; Ciências humanas; 
Tecnologia; Política; Nacionalismo; 
Religião

MON 08064

Factfulness / ROSLING, Ola; RONN-
LUD, Anna Rosling. - Lisboa: Temas & 
Debates,2022

Ciências humanas; Ciências sociais; 
Comportamento humano

MON 08063

O Homem em Busca de um Sentido / 
E. Viktor; Frankl. - Lisboa: Lua de Papel, 
2021

 MON 08048

O iluminismo Agora: Em defesa da 
razão, ciência, Humanismo e progres-
so / PINKER, Steven. - Lisboa: Editorial 
Presença,2018

Ciências sociais; Ciências humanas; 
Comportamento social; Humanização; 
Política; Qualidade de vida 

 MON 08059

Mudança estrutural em África : Per-
cepções deturpadas, novas narrativas 
e desenvolvimento no século XXI / 
LOPES, Carlos; KARARACH, George. - 
Lisboa: Tinta-da-China, 2022

África; Mudança social; Industrializa-
ção; Desenvolvimento económico; Fi-
nanciamento da economia

MON 08061

Para mais novidades aceda à nossa página na intranet pelo link: http//intranet/NovidadesCDI.aspx

Novidades da Biblioteca

http://intranet/NovidadesCDI.aspx
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Relatório de Supervi-
são Comportamental 
2021
O ano de 2021, à semelhança do ano 
anterior, continuou bastante marcado 
pelo contexto decorrente da pande-
mia da Covid-19. Esta crise sanitária 
global continuou, particularmente, 
caraterizada por elevados níveis de 

incertezas acerca do seu real impacto na economia mundial e 
em especial, na economia nacional. 
Todavia, no decorrer do ano de 2021, a economia nacional deu 
algum sinal da sua recuperação, particularmente, durante o se-
gundo trimestre. Esta recuperação económica, deriva, em gran-
de parte, das medidas de estímulos da política monetária ado-
tadas pelo Governo, em conjunto com o BCV, com o objetivo 
de mitigar o impacto da pandemia do COVID-19 na economia 
nacional, possibilitando o contínuo financiamento da economia 
nacional, aliado também, ao alívio progressivo das medidas de 
restrições impostas em consequência da COVID-19.

https://www.bcv.cv/pt/Supervisao/Consumidores/Relatorio%20Gabinete%20
de%20Apoio%20ao%20Consumidor%202009/Documents/Relat%C3%B3rio%20

de%20Supervis%C3%A3o%20Comportamental%202021.pdf

Publicações do BCV

Relatório de Estabili-
dade Financeira 2021
     O Relatório de Estabilidade Financei-
ra 2021 realça as principais vulnera-
bilidades e riscos que poderão, even-
tualmente, provocar instabilidade no 
sistema financeiro.
Num contexto macroeconómico e 
financeiro desafiante, marcado pela 

ocorrência de choques externos adversos de consequências 
imprevisíveis, o sistema financeiro cabo-verdiano manteve-se 
sólido e resiliente, não obstante as incertezas acumuladas con-
tribuírem potencialmente para o aumento da probabilidade de 
abrandamento da atividade económica e de aumento da infla-
ção, que poderão impactar a estabilidade financeira.

https://www.bcv.cv/pt/Estatisticas/Publicacoes%20e%20Intervencoes/Rela-
torios/RelatorioEstabilidadeFinanceira/Documents/RelatorioDeEstabilida-

deFinanceira_2021.pdf

Relatório de Política 
Monetária 2022
A atividade económica global inver-
teu a recessão observada em 2020 em 
virtude dos efeitos da crise pandémi-
ca, registando uma recuperação em 
2021, e consequentemente a economia 
nacional beneficiou-se de um enqua-
dramento externo mais favorável.
O desempenho da economia nacional, em 2021, foi marcado 
igualmente, pela recuperação económica, impulsionada pela re-
abertura das atividades económicas, pelo avanço da taxa de vaci-
nação no país e o consequente alívio das restrições impostas e das 
medidas de contenção relacionadas com a Covid-19, bem como, 
pelo efeito das medidas monetárias e orçamentais visando miti-
gar os efeitos da crise pandémica sobre a liquidez e o rendimento 
das famílias mais vulneráveis e das empresas. Assim, de acordo 
com as estimativas trimestrais das contas nacionais do Institu-
to Nacional de Estatísticas, o produto interno bruto em volume 
cresceu, em 2021, sete por cento, o que compara com a recessão 
histórica de 14,8 por cento registada em 2020. 

https://www.bcv.cv/SiteCollectionDocuments/2022/Relat%C3%B3rio%20
Pol%C3%ADtica%20Monet%C3%A1ria%20Out%202022.pdf

Relatório do Conse-
lho de Administração 
2021
Em 2021, à semelhança do ano de 
2020, a envolvente externa foi for-
temente afetada pela pandemia da 
Covid-19, determinando, de certo 
modo, a atuação do Banco de Cabo 
Verde (doravante, Banco ou BCV) 
enquanto responsável pela manutenção da estabilidade de pre-
ços e do sistema financeiro nacional. 

Efetivamente, a atuação do Banco contribuiu, proactivamente, 
na mitigação dos efeitos da crise pandémica sobre a economia, 
tendo sempre presente a sua particular atribuição de garantir a 
resiliência do sistema financeiro e proteger a liquidez e o fluxo 
de crédito às famílias e às empresas cabo-verdianas. 

https://www.bcv.cv/pt/O%20Banco/Sala%20de%20Imprensa/Arquivo/
Documents/2022/Relat%C3%B3rio%20CA%202021.pdf

Relatório do Estado da Economia 2021
 O desempenho da economia nacional em 2021 foi manifestamente favorável, beneficiando-se da recuperação 
económica, invertendo a histórica recessão observada no ano transato, em virtude dos efeitos da crise pandémica. 
Este desempenho foi impulsionado pela reabertura das atividades económicas, na decorrência do avanço da taxa de 
vacinação no país e o consequente alívio das restrições e das medidas de contenção relacionadas com a Covid-19. 

https://www.bcv.cv/SiteCollectionDocuments/2022/RELAT%C3%93RIO%20DO%20ESTADO%20DA%20ECONOMIA%20-%202021.pdf
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CSharp Inc, headquartered in Philadelphia, PA, is an online global community of soft-
ware developers. C# Corner served 29.4 million visitors in year 2021. We publish the 
latest news and articles on cutting-edge software development topics. Developers share 

their knowledge and connect via content, forums, and chapters. Thousands of members benefit from our monthly events, webinars, 
and conferences. All conferences are managed under Global Tech Conferences, a CSharp Inc sister company. We also provide tools 
for career growth such as career advice, resume writing, training, certifications, books and whitepapers, and videos. We also con-
nect developers with their potential employers via our Job board.

https://www.c-sharpcorner.com/about

https://www.freecodecamp.org/news/about/

Clean Architecture:

https://medium.com/dotnet-hub/clean-architecture-with-
dotnet-and-dotnet-core-aspnetcore-overview-introduc-
tion-getting-started-ec922e53bb97

https://github.com/thangchung/clean-code-dotnet

https://www.c-sharpcorner.com/article/clean-architecture-
in-asp-net-core-web-api/

https://www.c-sharpcorner.com/article/introduction-to-
clean-architecture-and-implementation-with-asp-net-core/

As Novas Paradigmas de Programação:

https://hackr.io/blog/programming-paradigms

https://www.freecodecamp.org/news/an-introduction-to-
programming-paradigms/

https://blog.geekhunter.com.br/quais-sao-os-paradigmas-
de-programacao/

https://medium.com/@MorpheBY/the-next-programming-
paradigm-is-due-970ad89b37e9

Clean code:

https://balta.io/blog/clean-code

https://dzone.com/articles/clean-code-summary-and-key-
points

https://codeburst.io/a-short-summary-on-clean-coding-
best-practices-d8afbfa7677

http://cleancoder.com/files/cleanCodeCourse.md

https://www.youtube.com/watch?v=u3jKxFFNJcI

Domain-Driven Design:

https://github.com/kgoralski/personal-wiki-and-learning-
resources/blob/master/domain-driven-design.md

https://github.com/ernesen/DDD

https://techleadjournal.dev/episodes/76

https://blog.airbrake.io/blog/software-design/domain-
driven-design

SUGESTÕES DO DSIADS

https://medium.com/dotnet-hub/clean-architecture-with-dotnet-and-dotnet-core-aspnetcore-overview-introduction-getting-started-ec922e53bb97
https://medium.com/dotnet-hub/clean-architecture-with-dotnet-and-dotnet-core-aspnetcore-overview-introduction-getting-started-ec922e53bb97
https://medium.com/dotnet-hub/clean-architecture-with-dotnet-and-dotnet-core-aspnetcore-overview-introduction-getting-started-ec922e53bb97
https://github.com/thangchung/clean-code-dotnet
https://www.c-sharpcorner.com/article/clean-architecture-in-asp-net-core-web-api/
https://www.c-sharpcorner.com/article/clean-architecture-in-asp-net-core-web-api/
https://www.c-sharpcorner.com/article/introduction-to-clean-architecture-and-implementation-with-asp-net-core/
https://www.c-sharpcorner.com/article/introduction-to-clean-architecture-and-implementation-with-asp-net-core/
https://hackr.io/blog/programming-paradigms
https://www.freecodecamp.org/news/an-introduction-to-programming-paradigms/
https://www.freecodecamp.org/news/an-introduction-to-programming-paradigms/
https://blog.geekhunter.com.br/quais-sao-os-paradigmas-de-programacao/
https://blog.geekhunter.com.br/quais-sao-os-paradigmas-de-programacao/
https://medium.com/@MorpheBY/the-next-programming-paradigm-is-due-970ad89b37e9
https://medium.com/@MorpheBY/the-next-programming-paradigm-is-due-970ad89b37e9
https://balta.io/blog/clean-code
https://dzone.com/articles/clean-code-summary-and-key-points
https://dzone.com/articles/clean-code-summary-and-key-points
https://codeburst.io/a-short-summary-on-clean-coding-best-practices-d8afbfa7677
https://codeburst.io/a-short-summary-on-clean-coding-best-practices-d8afbfa7677
http://cleancoder.com/files/cleanCodeCourse.md
https://www.youtube.com/watch?v=u3jKxFFNJcI
https://github.com/kgoralski/personal-wiki-and-learning-resources/blob/master/domain-driven-design.md
https://github.com/kgoralski/personal-wiki-and-learning-resources/blob/master/domain-driven-design.md
https://github.com/ernesen/DDD
https://techleadjournal.dev/episodes/76
https://blog.airbrake.io/blog/software-design/domain-driven-design
https://blog.airbrake.io/blog/software-design/domain-driven-design
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Sala de Leitura Banco de Cabo Verde

O que é a leitura profunda e por que 
ela faz bem para o cérebro

A pesquisa da neurocientista 
Maryanne Wolf aponta que 
"não há nada menos natural 
do que ler" para os seres hu-
manos — mas isso não é de 
forma alguma ruim.
"A alfabetização é uma das 
maiores invenções da espé-
cie humana", diz a especial-

ista americana. Além de útil, é tão poderosa que transforma 
nossas mentes: "Ler literalmente muda o cérebro", diz ela.
O avanço da tecnologia e a proliferação das mídias digitais, 
contudo, têm modificado profundamente a forma como lemos.
Apesar de estarmos lendo mais palavras do que nunca — uma 
média estimada de cerca de 100 mil por dia —, a maioria vem 
em pequenas pílulas nas telas de celulares e computadores, e 
muita coisa é lida "por alto".
Essas mudanças de hábito têm preocupado cientistas, entre 
outros motivos, porque a transformação de novas informações 
em conhecimento consolidado nos circuitos cerebrais requer 
múltiplas conexões com habilidades de raciocínio abstrato que 
muitas vezes faltam na leitura "digital".

Um universo de símbolos
Ao contrário da linguagem oral, da visão ou da cognição, não ex-
iste uma programação genética nos humanos para aprender a ler.
Se uma criança, em qualquer parte do mundo, estiver em um 
ambiente em que as pessoas a seu redor conversam umas com 
as outras, sua linguagem será naturalmente ativada. O mesmo 
não acontece com a leitura, que implica a aquisição de um có-
digo simbólico completo, visual e verbal.
É uma invenção relativamente recente — "é uma piscadela em 
nosso relógio evolutivo: mal tem 6 mil anos", diz Wolf.
"Começou de forma simples, para marcar quantas taças de 

vinho ou ovelhas tínhamos. E, com o nascimento dos siste-
mas alfabéticos, passamos a ter um meio eficiente de arma-
zenar e compartilhar conhecimento."

"Ler é um conjunto adquirido de habilidades que literalmente 
muda o cérebro", ressalta a neurocientista.

"Permite fazer novas conexões entre regiões visuais, regiões da 
linguagem, regiões de pensamento e emoção", completa.

Essa transformação "começa com cada novo leitor". "(A habili-
dade de ler) Não existe dentro de nossa cabeça. Cada pessoa que 
aprende a ler tem que criar um novo circuito em seu cérebro."
E isso abre portas para um novo mundo.

BBC News Mundo
  https://www.bbc.com/portuguese/geral-59121175

Exposição de fotos em homenagem
aos reformados " O reencontro com o passado"

Leitura no papel tem cada vez mais sofrido 
com a concorrência das plataformas digitais

No âmbito dos 47 anos do BCV, a Sala de Leitura organizou Exposições Bibliográficas ...

... em parceria  com diversas Unidades de Estrutura do Banco de Cabo Verde

Feira de Saúde, 23/09/2022

É uma questão de saúde

23 de setembro de 2022

Banco de Cabo Verde

FEIRA DEFEIRA DE  SAÚDESAÚDE

Alimentação saudável : Guia de porções diárias recomendadas 
/ PROGRAMA NACIONAL DE NUTRIÇÃO. – s.l: s.d.

Alimentação; Saúde pública
ORG 07436

Alergias : guia completo para diagnósticos, tratamentos e 
cuidados diários / YOUNG, Stuart H.; DOBOZIN, Bruce S.; 
MINER, Margaret. – Lisboa: Platano Edições Técnicas, 2000. – 
(Guias para melhorar a saúde).

Medicina; Medicamento; Doença; Cuidados Médicos Primários
MON 05680

Alimentação saudável : Guia de porções diárias recomendadas 
/ PROGRAMA NACIONAL DE NUTRIÇÃO. – s.l: s.d.

Alimentação; Saúde pública
ORG 07436

10 Remédios naturais : que podem salvar a sua vida / BALCH, 
James F.; CLEMENTE, Rita (Trad.). – Lisboa: Plátano Edições 
Técnicas, 1999. – (Guias para melhorar a saúde).

Saúde pública; Medicamento
MON 05679; MON 05679 B

A nova ciência do relacionamento humano: Inteligência social 
/ GOLEMAN, Daniel. – Lisboa: Circulo de Leitores, 2011. – 
(Temas e Debates).

Economia emergente; Relações Humanas; Inteligência artificial
MON 06519

Manual de segurança e saúde do trabalho: inclui guia de 
legislação / FREITAS, Luís Conceição. – Lisboa: Edições Silabo, 
2011.

Segurança no trabalho; Saúde; Condições de trabalho; Proteção 
no trabalho; Higiene do trabalho; Ergonomia; Legislação do 
trabalho
MON 06501

Dieta sem Glúten : o guia fundamental sobre a doença celíaca, 
a alergia ao trigo e a sensibilidade ao glúten / FASANO, Alessio; 
FLAHERTY, Susie. – s.l.: Alma dos livros, 2017.

Saúde; Bem-estar
MON 07784

Foco : O motor oculto da Excelência / GOLEMAN, Daniel. – 
Lisboa: Temas e Debates - Circulo de Leitores, 2014.

Psicologia; Psicologia do comportamento; Inteligência
MON 07113

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

Psicologia; Crianças; Comportamento; Inteligência; Emoção; 
Desenvolvimento da educação; Relações intergrupais
MON 03432

Emotional intelligence: why it can more than IQ / GOLEMAN, 
Daniel. – Nova York: Bantam, 1997.

Inteligência; Emoção
MON 00240

CATÁLOGO

 5 a 7 de outubro de 2022  14 de novembro de 2022

https://www.bbc.com/portuguese/geral-59121175
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A Chanceler / 
MARTON, Kati. 
- Porto: Desas-
sossego, 2022

MON 08050

Quem é Angela 
Merkel, a mulher 

que nasceu na Alemanha Oriental, foi 
investigadora e se tornou líder do Oci-
dente? É isso que nos revela Kati Marton, 
que encontrou a resposta na genialidade 
política de Merkel: da sua disponibi-
lidade para falar com os adversários à 
habilidade de negociar sem nunca com-
prometer o que é mais importante; da 
astúcia em nomear adversários políticos 
para o seu gabinete a saber aproveitar 
as crises para promover mudanças ar-
rojadas.
Esta biografia cativante mostra uma mul-
her que sobreviveu a desafios notáveis 
para transformar o seu país e devolvê-
lo ao palco mundial. Atual e revelador, 
também demonstra a diferença que uma 
líder excecional pode fazer para o bem 
maior de um país e do mundo.

Uma terra pro-
metida / OBAMA, 
Barack. - São Pau-
lo: Companhia das 
Letras, 2020.

MON 08058

Biografia; Presi-
dente da repúbli-

ca; Estados Unidos da América; Políti-
ca

Uma terra prometida  é a primeira de 
duas memórias presidenciais de Barack 
Obama. Obama dá as boas-vindas aos 
leitores em sua infância, adolescência e 
em sua carreira política. Esta memória 
política cobre todas as decisões signifi-
cativas que Obama teve que tomar até 
2011. Ela delineia o processo de pensa-
mento por trás dessas decisões. Obama 
é honesto sobre os desafios que ele en-
frentou, tendo adotado a instabilidade 
financeira. Ele também esboça que ele 
teve que se encontrar entre a esperança 
otimista e a realidade de decisões difí-
ceis.

O jardim dos ani-
mais com alma / 
SANTOS, José Ro-
drigo dos. - Lisboa: 
Gradiva, 2021

Literatura; Ro-
mance

MON 08060

O último romance de José Rodrigues 
dos Santos foi lançado no final do ano 
passado e o seu percurso tem sido mar-
cado simultaneamente por aplausos 
e indignações. Colocar os animais ao 
nível do ser humano, dotando-os de 
consciência e sensibilidade, não é uma 
opção literária que agrade a todas as pes-
soas. No entanto, não deixa de ser um 
tema que merece atenção, tendo encon-
trado neste livro uma forma de chegar 
ao grande público.
A lisboeta Maria Flor trabalhava há mais 
de um ano com o cientista Noé Vanden-
bosch num projeto chamado “Jardim 
dos Animais com Alma”, quando recebe 
a chamada de que este foi encontra-
do morto no tanque da nova orca do 
Oceanário de Lisboa. ...

CONHEÇA A BIBLIOTECA
A Biblioteca do Banco de Cabo Verde é uma biblioteca especia-
lizada, tendo como objetivo principal dar apoio bibliográfico 
aos trabalhos do banco, através da aquisição, gestão e difusão de 
informação científica e técnica nacional, estrangeira, de organis-
mos 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 encontre disponível nou-
tras bibliotecas e serviços de documentação, designadamente 
informação económico-financeira.

S A L A  D E  L E I T U R A 
B A N C O  D E  C A B O  V E R D E 
A Sala de Leitura Banco de Cabo Verde está acessível também 
ao público externo, permitindo a consulta local das publicações 
existentes na colecção da Biblioteca 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 2607328; 2607025; 2607148
E-mail: cdi@bcv.cv

Tempo de lazer

Sugestão para uma leitura prazerosa....

http://intranet/DocumentCDI.aspx
https://geni.us/land-free-audiobook

