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APRESENTAÇÃO

A última edição da E-Newsletter-
Biblioteca do ano de 2021 apresen-
ta aos Leitores e Colaboradores do 
BCV A Economia da saúde como 
tema principal. 
A presente edição irá auxilia-lo a com-
preender o sector da saúde e a procura 
de mecanismos que melhorem o seu 
funcionamento. Nesta senda apre-
sentamos assim as novas aquisições 
acerca do tema, legislação e publica-
ções online. Todas as obras constantes 
desta edição estão disponíveis para 
consulta e empréstimo na Biblioteca. 

Boa leitura e bons estudos a todos. Se olharmos com atenção para os interve-
nientes neste sector observamos que, tal 
como nos outros sectores de atividade, exis-
tem trabalhadores e equipamento produtivo; 
tal como nos outros sectores, existem preços, 
explícitos ou implícitos. 

Neste sentido, é razoável pensar em aplicar a 
análise económica habitual. Por outro lado, 
existem aspectos específicos, que justificam 
que se dê grande atenção às instituições par-
ticulares que existem neste sector, e que não 
se encontram noutros sectores, bem como 
às relações profissionais que surgem apenas 
no sector da saúde. Por exemplo, os hospitais 
são uma instituição diferente da empresa co-
mum, não só pela natureza das suas funções 
como pela sua própria organização interna. 
Outro exemplo é a regulamentação existen-
te em praticamente todas as áreas (licencia-
mento, preços, qualidade, etc.). 

A percepção geral de que o sector da saúde 
é diferente dos outros leva a presunção, tam-
bém ela generalizada, de que o raciocínio 
económico pura e simplesmente não se apli-
ca neste sector. Aliás, é vulgar ouvir-se dizer 
que "a saúde não tem preço", afirmação que 
é usualmente acompanhada de uma interro-

gação do tipo "se o seu pai tiver um ataque 
de coração, vai discutir o custo da ambulân-
cia ou a taxa de moderadora para entrar no 
hospital?". 

No entanto, a maior parte das decisões rela-
tivas à utilização de cuidados de saúde e de 
saúde não corresponde a esta imagem, que 
configura uma situação extrema. Pense-se, 
por exemplo, em consultas de pediatria para 
os filhos, ou exames de rotina, ou idas ao den-
tista. Se alguém for todos os meses, ou cada 
dois meses, ao dentista e este triplicar o pre-
ço da consulta, não será razoável pensar que 
a pessoa em questão altera o seu comporta-
mento para uma consulta por semestre? Se a 
sua resposta é afirmativa, então está apenas a 
redescobrir a velha noção de que a procura de 
um bem ou serviço depende negativamente 
do seu preço. Aliás, este é mesmo o exemplo 
mais típico, de uma das principais variáveis 
económicas de interesse, o preço. Nos mode-
los tradicionais, o preço é o elemento que per-
mite equilibrar o mercado. No caso da saúde, 
o preço é, ou não, relevante? Em alguns casos, 
será relevante a noção de preço não monetá-
rio, como no caso das listas de espera, em que 
há um preço-tempo. Já foram apresentados 
dois exemplos, dando cada um deles uma 
resposta diferente. Esta questão estará sem-
pre presente ao longo da discussão da análise 
económica do sector. 

In: ECONOMIA DA SAÚDE : CONCEITOS 
E COMPORTAMENTOS 3ª Edição Actuali-
zada / Pedro Pita Barros. - Lisboa: Edições Al-
medina, 2019. ISBN 978-972-407-571-6
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ECONOMIA DA SAÚDE : 
CONCEITOS E COMPORTAMENTOS, 
3ª Edição Actualizada / Pedro Pita 
Barros. - Lisboa: Edições Almedina, 
2019. -ISBN 978-972-407-571-6

MON 07799

A Economia da Saúde é a aplicação da análise 
económica ao setor da saúde. Compreender 
a utilização de recursos escassos, decidida 

por múltiplos intervenientes, implica conhecer as suas motivações 
e comportamentos. Definir melhores políticas públicas para o setor 
da saúde obriga a perceber como os vários intervenientes se cruzam 
e interagem, bem como ter a capacidade de documentar e antever 
os resultados das decisões tomadas. A Economia da Saúde envolve, 
por isso, conceitos próprios, introduzidos de forma intuitiva para 
uma fácil compreensão dos mesmos, e tratados também de forma 
técnica, para permitir ao leitor interessado o desenvolvimento 
da sua própria capacidade de análise. Os principais tópicos são 
documentados estatisticamente, com referência ao sistema de 
saúde português, permitindo ilustrar os temas e, ao mesmo tempo, 
construir uma apresentação e discussão de aspetos importantes do 
sistema de saúde português.

DIETA SEM GLÚTEN
Fasano, Alessio; Flahertty. 
Coimbra: Alma dos Livros, 2017.
ISBN 978-989-99-9332-7

MON 07784

O Dr. Alessio Fasano, especialista mundial 
em distúrbios relacionados com glúten e 
doença celíaca, apresenta o guia essencial 
para um estilo de vida sem glúten e descreve 

como milhões de pessoas podem viver melhor sem esta proteína. 
Durante séculos, o pão foi conhecido como «o pilar da vida». Porém, 
para milhões de pessoas afetadas por distúrbios relacionados com 
o glúten, o consumo desta proteína complexa encontrada no trigo, 
no centeio e na cevada pode ser perigoso para a sua saúde. Num 
inquérito recente apresentado pela Scientific American, mais de 
30% dos americanos relataram ter desejado reduzir ou eliminar o 
glúten das suas dietas. Distinguindo factos científicos de mitos, 
Dieta Sem Glúten explica os últimos procedimentos de diagnóstico, 
investigações e recomendações de tratamento e dieta, ajudando os 
leitores a fazer as melhores escolhas para si e para as suas famílias. 
Este livro inovador e autêntico é de valor inestimável para os 
recém-diagnosticados, para aqueles que já lidam com problemas 
relacionados com o glúten e para qualquer pessoa que ache que 
pode ter um problema relacionado com o glúten. «Numa época 
em que uma alimentação sem glúten se tornou a panaceia para o 
alívio dos sintomas de um grande número de problemas clínicos 
(gastrointestinais, neurológicos e inflamatórios), é extremamente 
necessária uma informação assente em factos, tanto para o público 
como para o médico, para que ....

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA 
SAÚDE : PERSPECTIVAS E DESAFIOS 
EM PORTUGAL
PEREIRA, Domingos; NASCIMENTO, 
José Carlos Nascimento; GOMES, Rui
Lisboa: Edições Sílabo, 2011
ISBN 978-972-618-657-1

MON 07800

Qual o papel e quais os impactos do uso 
das tecnologias de informação no setor da 

saúde? De que forma podem os sistemas de informação (SI) con-
tribuir para a prestação de melhores cuidados ao cidadão e para 
assegurar a sustentabilidade das unidades e do sistema de saúde? 
Estas são questões que interessam hoje a toda a sociedade e, parti-
cularmente, a todos os profissionais que trabalham no setor. Para 
ajudar a encontrar as respostas, um conjunto de reconhecidos 
especialistas - médicos, enfermeiros, responsáveis de SI, gestores 
de saúde e investigadores académicos - partilham nesta obra o 
seu saber, a sua experiência e as suas reflexões acerca do uso e do 
potencial das tecnologias e da informação no setor da saúde. 
Os seus contributos, agrupados em quatro grandes temas - Saúde 
e organização dos SI, SI em contexto hospitalar, SI de saúde e no-
vos rumos - constituem uma ferramenta essencial para a reflexão 
sobre um assunto atual, num setor chave nas sociedades desen-
volvidas. Uma obra pioneira, de profissionais para profissionais, 
baseada na convicção de que o uso adequado das tecnologias e da 
informação contribuirá para prestar mais e melhores serviços de 
saúde aos cidadãos e para responder adequadamente aos enor-
mes desafios que o setor tem pela frente em Portugal.

COLETÂNEA DA LEGISLAÇÃO 
DO INSTITUTO NACIONAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS
S.l.: INPS, 2016. 

REF 07314

No ano da comemoração do 25° Aniversário, a 
Comissão Executiva do INPS escolheu presen-

tear os seus parceiros com urna Coletânea de legislação cabo-verdiana 
sobre a previdência social do regime obrigatório, publicado até o ano 
2016. Esta obra é fruto de colheita que agora é acontecimento através 
desta publicação, cujo desafio na sua realização foi desde logo aceite 
pela Imprensa Nacional.
O objetivo desta iniciativa é facilitar a consulta de temas tão abran-
gentes do Regime de Proteção Social Obrigatório de Segurança Social, 
concretizado, nomeadamente através da inscrição dos trabalhadores e 
das entidades empregadoras, mediante prestações imediatas e presta-
ções diferidas, que se encontram legislados de forma dispersa, surgin-
do agora resumidos nesta coletânea.
Pretende-se que esta obra seja útil a todos que se interessam por esta 
complexa área, cujo conhecimento se toma imperativo ao INPS, aos 
trabalhadores, as empresas, aos académicos, aos investigadores, e as fa-
mílias em geral.
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LEGISLAÇÃO

- Resolução n.º 23/2021 de 25 de fevereiro de 2021. – B.O 
n.º 22, Iª Série. – (p. 734-735) - Fixa a comparticipação do 
Estado nas despesas inerentes ao processo de evacuação dos 
doentes não abrangidos pelo regime de proteção social obri-
gatório, gerido pelo Instituto Nacional de Previdência Social, 
para assistência na saúde em Portugal. 

- Portaria n.º 24/2019 de 25 de junho de 2019. – B.O n.º 69, Iª 
Série. – (p. 1030-1031) - Estabelece as condições de compar-
ticipação nos Cuidados Estomatológicos a atribuir aos benefi-
ciários do Sistema de Proteção Social Obrigatório.

- Portaria n.º 22/2019 de 25 de junho de 2019. – B.O n.º 69, 
Iª Série. – (p.1026-1027) -  Estabelece as condições de com-
participação nos Cuidados de Fisioterapia a atribuir aos Se-
gurados, Beneficiários e Pensionistas, do Sistema de Proteção 
Social Obrigatório.

- Portaria n.º 19/2019 de 25 de junho de 2019. – B.O n.º 69, Iª 
Série. – (p. 1015-1017) - Estabelece os termos e as condições 
de comparticipação na aquisição e fornecimento de dispositi-
vos a níveis de Ótica a atribuir aos segurados, beneficiários e 
pensionistas, do Sistema de Proteção Social Obrigatório.

- Decreto-lei n.º 15/2015 de 05 de março de 2016. – B.O n.º 
13, Iª Série - Estabelece o regime jurídico de atribuição do 
subsídio de desemprego.

- Rectificação de 10 de março de 2016. – B.O n.º 15, Iª Série. – 
(p. 470) - Ao Decreto-lei n.º 15/2016, que estabelece o regime 
jurídico de atribuição do subsídio de desemprego, publicado 
no Boletim Oficial n.º 13, I Série de 5 de março de 2016. 

- Decreto-lei n.º 23/2017 de 29 de maio de 2017. – B.O n.º 30, 
Iª Série. – (p. 708-709) - Procede à primeira alteração ao De-
creto-lei n.º 15/2016, de 5 de março, que estabelece o regime 
jurídico da atribuição do subsídio de desemprego, no âmbito 
do regime de proteção social dos trabalhadores por conta de 
outrem, bem como as medidas ativas de reparação da situação 
de desemprego.

LIVROS

- A saúde pela alimentação: Enciclopédia de Educação e 
Saúde / ROGER, Jorge D. Pamplona. – Madrid: Editorial Sa-
feliz, 2010. * REF 06567/1

- A saúde pela natureza: o poder curativo dos agentes na-
turais / SCHNEIDER, Ernst. – Madrid: Publicações Ser-
vir, 2009. – (Edições Saúde & Lar). * MON 06672/1 MON 
06672/2

- A saúde pelas plantas medicinais / ROGER, Jorge D. Pam-
plona. – Madrid: Editorial Safeliz, 2010. – (Enciclopédia de 
educação e saúde; 2). REF 06582/2

- Desfrutar da vida: guia prático para viver mais e melhor / 
MELGOSA, Julián. – Madrid: Ed. Safeliz/Servir, 2014. – (Edi-
ções Saúde & Lar). * REF 06590

- Corpo saudável: guia prático para o cuidado do corpo / 
ROGER, Jorge D. Pamplona. - Madrid: Ed. Safeliz/Servir, 
2011. – (Edições Saúde & Lar). * REF 06592

- Mente positiva: guia prático para qualquer situação / MEL-
GOSA, Julián. – Madrid: Ed. Safeliz/Servir, 2011. – (Edições 
Saúde & Lar). * REF 06591

- Dossier de saúde da universidade de Harvard / Visão/Har-
vard Medical School. – Lisboa: Visão, 2002. – (Colecção Vi-
são; 1-6).  * ORG 06169/1 * ORG 06169/2

- Dossier de saúde da Escola de Medicina de Harvard / Vi-
são/Harvard Medical School. – Lisboa: Visão, 2003.  – (Colec-
ção Visão; 1-6). * ORG 06776

- Enciclopédia saúde e educação para a família / AGUILAR, 
Isidro; GALBES, Herminia. – Madrid: Editorial Safeliz, 2010.  
* REF 06596/1 * REF 06596/2 * REF 06596/3 * REF 06596/4

- Alimentação saudável : Guia de porções diárias recomen-
dadas / PROGRAMA NACIONAL DE NUTRIÇÃO. – s.l: 
s.d * ORG 07436

- Prometo nunca desistir: Uma história de luta, fé, amor e 
superação / MONTEIRO, Ariana. – Praia: Edição do Autor, 
2021. * MON 07788 A; MON 07788 B

ARTIGOS

- Especial HSST / BRAZ, Pimenta; ANTUNES, Samuel; MAR-
TINS, Virna. – Lisboa: Pessoal, 2015. PP 191/2015/148

- A metodologia 5S e a segurança e saúde no trabalho / VALÉ-
RIO, Fátima. – Sacavém: Proteger,Julho 2017. PP 278/2017/31

- Burnout : 7 histórias de superação : Exaustão Emocional, 
Frustração, Culpa. O trabalho por vezes é uma cruz, que se 
carrega no corpo e na mente / ANTUNES, Rui; SÁ, Sara. – 
Lisboa: VISÃO, 2019. PP 72/2019/1360

- Como está a Saúde Mental da sua empresa? O burnout já 
entrou no vocabulário dos portugueses e é, desde o ano 
passado, considerado uma doença pela OMS, mas será 
que as empresas já estão a dar a devida atenção a este pro-
blema? / BRITO, Flávia. – Lisboa: RH Magazine, 2020. PP 
209/2020/127

- Burnout e Riscos Psicossociais / SOMMER, Manuel. – Lis-
boa: Recursos Humanos, 2020. PP 209/2020/127

- A importância da SST na resposta empresarial à COVID-19 
/ EIRAS, Tiago. – Lisboa: APSEI, 2020. PP 278/2020/43
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Salto : Como prosperar num mundo 
em que tudo pode ser copiado / YU, 
Howard. – Coimbra: Conjuntura 
Actual Editora, 2019. – ISBN 978-989-
694-373-8.

MON 07801 

Google Marketing : A mais poderosa 
arma para atingir os seus clientes / 
ASCENSÃO, Carlos Pinto. – Lisboa: 
Edições Sílabo, 2011. – ISBN 978-972-
618-614-4.

MON 08005  

Ética e Integridade na vida Pública 
/ coord. António João… [et al.]. – 
Coimbra: Edições Almedina, S.A. 2020. 
– ISBN 978-972-40-8562-3.

MON 07726

Contabilidade de Gestão : Estratégia 
de custos e de Resultados : Casos 
Práticos – Vol II 200 casos de 
Aplicação Resolvidos / FEREIRA, 
Domingos; CALDEIRA, Carlos; 
ASSEICEIRO, João; … [et al].  – s.l.: 
Rei dos Livros, 2016. – ISBN 978-989-
8823-27-4.

MON 07802

Lições de Direito Internacional Priva-
do : 3ª ed. Actualizada (Reimpressão) 
/ MACHADO, João Batista. – Coimbra: 
Edições Almedina, 2006. –  ISBN 978-
972-40-0273-X.

MON 07750

Negociar e Defender as suas Margens 
: Vendas, compras, negociações 
comerciais / KORDA, Philippe. –  
Lisboa: Edições Sílabo, Lda.. – ISBN 
978-989-561-031-0.

MON 07733

A Eficiência Energética e a ISO 50001 
: Economia numa Lição / HAZLITT, 
Henry. – Lisboa: Edições Sílabo, 2015. 
–  ISBN 978-972-618-799-8.

MON 07747

Fundamentos de Eletrónica / 
BAPTISTA, António; Fernandes, Carlos; 
PEREIRA, Jorge; … [et al]. – Lisboa: 
LIDEL – edições técnicas, Lda, 2012.

MON 08008

Direito Financeiro Local (Finanças 
Locais) / ROCHA, Joaquim Freitas da. 
– Coimbra: Coimbra Editora, 2014. – 
(Coleção Estudos CEJUR). – ISBN 978-
989-96672-42.

MON 07748  

Hoje não vou a escola / SÁ, Eduardo. 
– Alfragide: Lua de papel, 2014. –  
ISBN 978-989-23-2839-3.

MON 07744 

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

Novidades da Biblioteca
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Relatório do Estado da 
Economia 2020
              O Relatório do Estado da Economia 
descreve a evolução da economia 
nacional. 
A economia cabo-verdiana, à 
semelhança de outras economias 
arquipelágicas dependentes do turismo, 
foi severamente afetada pela crise da 
pandemia da covid-19.
O produto interno bruto em volume do país caiu 14,8 por 
cento, recuando para níveis próximos do de 2016. A população 
ativa empregada reduziu de 206.344 para 186.627 e a taxa de 
desemprego aumentou de 11,3 para 14,5 por cento. Por seu 
turno, depois de ter registado, em 2019, uma das melhores 
performances dos últimos 45 anos, a balança de pagamentos 
registou um défice de 80 milhões de euros, em larga medida 
devido à redução das receitas das exportações (em 525 milhões 
de euros). Igualmente, o défice e a dívida do Estado, com a queda 
da arrecadação fiscal, inverteram a tendência de diminuição, 
fixando-se, respetivamente, em nove e 156 por cento do PIB.
Os efeitos da crise de saúde pública global na economia nacional 
foram, entretanto, atenuados pela implementação de medidas 
monetárias, prudenciais e orçamentais excecionais, com vista 
a: garantir liquidez a empresas obrigadas a encerrar, ainda 
que temporariamente, as suas atividades; compensar perdas 
de rendimento de entidades afetas a atividades recreativas, 
desportivas e culturais; salvaguardar postos de trabalho e 
a apoiar as famílias mais vulneráveis, cujo rendimento, de 
atividades eminentemente informais, foi desproporcionalmente 
atingido pelas regras de distanciamento social obrigatório para 
conter a propagação da doença.

Continue lendo em: https://www.bcv.cv/pt/Estatisticas/
Publicacoes%20e%20Intervencoes/Relatorios/Paginas/REE2020.aspx

Relatório Conselho 
Administração / Banco 
de Cabo Verde. - Praia: 
Departamento de Organização, 
Planeamento e Sistemas de 
Informação e Departamento 
de Contabilidade e Controlo 
Financeiro, 2021. * ORG 07906

O ano 2020 ficou marcado pela 
pandemia de COVID-19. Para 
a contenção da propagação da 
pandemia da COVID-19, as autoridades, tanto nacionais como 
estrangeiras, adotaram um conjunto de medidas, nomeadamente 
o encerramento temporário de algumas unidades produtivas e 
de prestação de serviços e restrições de mobilidade de pessoas 
(inclusive encerramento de fronteiras). Tais medidas, entre outras, 
provocaram uma queda acentuada da atividade económica. 
O Banco de Cabo Verde, para fazer face às consequências quer 
económicas como sociais da grave crise sanitária global, aprovou 
um conjunto de medidas excecionais no domínio da política 
monetária, nomeadamente a redução das taxas de juro diretora, das 
facilidades permanentes de cedência de liquidez e das facilidades 
permanentes de absorção de liquidez para, respetivamente, 0,25, 
0,5 e 0,05 por cento. Do mesmo modo, o Banco de Cabo Verde 
baixou coeficiente das disponibilidades mínimas de caixa de 13 
para 10 por cento e da taxa de redesconto de 5,5 para 1,0 por cento 
e, ainda, criou um instrumento de cedência de liquidez aos bancos 
de prazo superior a um ano até três anos e a disponibilização, ... 

Continue lendo em: https://www.bcv.cv/pt/Estatisticas/
Publicacoes%20e%20Intervencoes/Relatorios/Paginas/

Relat%C3%B3rios.aspx

Publicações do BCV

Balanço Social do Banco de 
Cabo Verde 2020 / Banco de 

Cabo Verde. - Praia: Departamento 

Recursos Humanos, s.d. * ORG 07905

O objetivo principal do Balanço Social 
é prover informação de suporte ao 
planeamento e gestão de recursos 
humanos nas organizações. 
O presente documento, elaborado anualmente, reportando a 
31 de dezembro do ano anterior, pretende fornecer a descrição 
da realidade da instituição num determinado período (ciclo 
de gestão), destacando os aspetos mais relevantes através de 
indicadores. 
Esta descrição da dinâmica organizacional visa contribuir 
para uma análise clara, transparente do impacto das políticas 
e práticas do Banco de Cabo Verde, em matéria de Gestão de 
Recursos Humanos (GRH), durante um período específico. 

Relatório do Sistema de 
Pagamentos Cabo-verdiano 
2020

  O Relatório do Sistema de Pagamentos 
Cabo-verdiano – 2020 propõe passar 
em revista este que foi um ano atípico, 
vivido num contexto particularmente 
adverso, para transmitir uma visão 
analítica e detalhada da evolução temporal da informação 
estatística agregada, relativa à utilização dos instrumentos de 
pagamentos, bem como descrever os factos mais relevantes 
sobre as transações ocorridas nos sistemas de compensação 
e de liquidação, que assumiram, mais do que nunca, o seu 
papel fulcral na estabilidade da economia, ao assegurarem as 
transações entre os agentes económicos e ao permitirem uma 
adequada implementação das medidas de política monetária, 
em tempos de pandemia.

Continue lendo em: https://www.bcv.cv/pt/Estatisticas/
Publicacoes%20e%20Intervencoes/Relatorios/Paginas/RSP-2020.aspx



E-NewsLetterBIBLIOTECA | 6

  Dezembro 2021

MINISTÉRIO DA SAÚDE CABO VERDE

O Ministério da Saúde (MS), é o departamento 
governamental ao qual compete formular as propostas 
relativas à definição da política nacional de saúde e 
das medidas legislativas correspondentes, promover 
e fiscalizar a sua aplicação e avaliar os respectivos 
resultados.
Estrutura do Ministério da Saúde - O MS integra serviços 
centrais, órgãos consultivos, serviços de base territorial, 
serviços autónomos e personalizados.

https://www.minsaude.gov.cv/

INPS

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), cria-
do em 1991 pelo Decreto-lei n.º 135/91, de 2 de Outubro, 
nasceu na sequência da cisão do então Instituto de Segu-
ros e Previdência Social (ISPS). Missão - Garantir, de for-
ma ativa, a proteção dos indivíduos contra os riscos que 
determinam a perda ou redução da sua capacidade para o 
trabalho, proporcionando aos mesmos rendimentos subs-
titutivos quando afetados por esses riscos sociais e criando 
condições para a sua dignificação e inserção social, na di-
nâmica produtiva e económica da sociedade.

https://inps.cv/

BIBLIOTECA VIRTUAL

Anualmente, a Biblioteca do BCV assina diversas 
publicações periódicas cujos conteúdos se encontram, 
também, em formato digital/eletrónico e disponíveis 
na Intranet/Biblioteca /Publicações Externas: BCV - 
Intranet.

A Biblioteca virtual abre as portas para o enriquecimento 
transportando os leitores além-fronteiras. Neste âmbito 
com o objetivo de promover uma maior afluência dos 
nossos leitores ao rico acervo da Biblioteca, de alternar/
facilitar o acesso à informação pertinente bem como 
de procurar atender às necessidades dos mesmos, a 
Biblioteca passa doravante a selecionar e divulgar um 
conjunto de artigos considerados relevantes para o 
cumprimento dos objetivos da instituição, agrupados 
por assunto, com índice e links direcionados para os 
documentos na íntegra.

Em construção

Publicações Digitais
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Sala de Leitura Banco de Cabo Verde

A Sala de Leitura Banco de Cabo Verde foi inaugurada pelo Mi-
nistro da Educação, Amadeu Cruz, no dia 29 de setembro, que 
na ocasião enalteceu a iniciativa do Banco Central em disponi-
bilizar a sua Sala de Leitura aos universitários e investigadores. 
O Governador Óscar Santos, na sua intervenção, discorreu so-
bre o rico acervo bibliográfico do Banco de Cabo Verde e de-
fendeu que um passo importante na cooperação com as uni-
versidades é a criação de uma biblioteca virtual para apoiar 
na realização de estudos, pesquisas, investigações bem como 
a troca de experiências e o financiamento de estudos na área 
económico-financeira. 
O acervo é composto por monografias, publicações periódicas, 
especializadas em Economia, Economia Internacional, Econo-
mia Monetária e Financeira, Estatística, História Económica, 
Política Monetária, Direito Económico e Financeiro, Gestão, Co-
operação e Relações Internacionais, Literatura Cabo-verdiana e 
um pequeno número de títulos de lazer. Existe ainda a descrição 
e a indexação da informação proveniente do Boletim Oficial da 
República de Cabo Verde no módulo da Base de Dados. 
Neste momento está em curso a aquisição de uma nova aplica-
ção, o Sistema Integrado para a Biblioteca, Arquivo e Museu que 
permitirá entre outras funções o acesso remoto à Base de Dados, 
de forma a que as informações estejam disponíveis a qualquer 
utilizador, a partir da internet e no local onde estiver, o arquivo 
de documentos eletrónicos, independentemente do formato do 
ficheiro a arquivar, estabelecendo condições para a sua disponi-
bilização em formato digital e a aquisição e a disponibilização de 
novos objetos digitais como o e-book e revistas eletrónicas.
Presentes na inauguração estiveram representantes das Universida-
des, Arquivo Histórico, Biblioteca Nacional, Biblioteca da Assem-
bleia Nacional, Livraria Pedro Cardoso e Colaboradores do BCV. 
Paralelamente à inauguração teve lugar uma exposição física e 
virtual, de 30 de setembro a 08 de outubro de 2021, que teve 
como fonte documental uma seleção de informações, de docu-
mentos e peças do espólio da Biblioteca, do Arquivo e do Museu 
do Banco de Cabo Verde.  O foco principal da exposição recaiu 
sobre os autores da literatura cabo-verdiana, bibliografia técnica 
na área económico-financeira, bem como arquivos relevantes 

INAUGURAÇÃO SALA DE LEITURA BANCO DE CABO VERDE

da notafilia. Foram também expostas as notas que contém es-
critores/poetas e poemas cabo-verdianos. 
Durante o período de inauguração/exposição as visitas realiza-
das à sala de leitura alcançaram um pico de 50 pessoas entre 
utilizadores internos e externos. 
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Sala de Leitura Banco de Cabo Verde



E-NewsLetterBIBLIOTECA | 9

  Dezembro 2021

Ficha Técnica

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

O rapto da primeira-dama / 
LOFF, Mário. – Praia: LPC - Livraria 
Pedro Cardoso. – ISBN: 978-989-8894-
39-7.
MON 07715

“O Rapto da Primeira-Dama” é o 
primeiro livro do escritor Mário Loff 
lançado sob a chancela da Livraria 
Pedro Cardoso. A obra, dada à estampa 
em 2020, foi apresentada pela escritora 

Augusta Teixeira, conhecida também por Mana Guta, que também 
foi responsável pela apresentação do mesmo no município do 
Tarrafal. “Baca Norte”, “Amnésia”, “A dinamarquesa”, “Paris”, “As 
perguntas do menino Geraldino”, “Mastlka”, “Rihanna” e “O Rapto 
da Primeira-Dama”, são os oito contos que compõem este livro. 
“Temos muitas referências à memória, às estórias contadas de 
tempos mais antigos do que o autor, mas também temos histórias 
contemporâneas, como por exemplo, no ‘O Rapto da Primeira-
Dama’ as duas personagens protagonistas são ‘thugs’, ou seja, são 
dois rapazes delinquentes, mas com semente de bondade, e um 
deles, inclusive, era poeta que acabou por desviar por falta de 
oportunidade” revelou.
No último conto, que deu o nome ao livro, adiantou que o 
enredo gira à volta desses dois jovens que raptam uma senhora 
da alta sociedade, a primeira-dama, e antes do resgate fazem uma 
negociação com a própria vítima. Alguns desses contos, segundo 
Mana Guta, são autoficção, isto porque a partir dos factos 
ocorridos o autor recria a sua própria estória.

Inforpress/Fim

A morte do Ouvidor / 
ALMEIDA, Germano. – Alfragide: 
Editorial Caminho, 2010. – ISBN 
9789722121149.
MON 08007

A 28 de Fevereiro de 1764 é preso 
em Santiago, Cabo Verde, o coronel 
António de Barros Bezerra de Oliveira, 
e com ele nove cúmplices, acusados 
de terem assassinado o ouvidor João 
Vieira de Andrade. Transportados para Lisboa, são julgados 
e condenados à morte, e enforcados no Rossio. As cabeças são 
cortadas e enviadas para Santiago, para serem espetadas em 
paus e exibidas em público. A Morte do Ouvidor é um romance 
histórico que se centra neste acontecimento e que o relata em 
todos os pormenores, dando um quadro muito vivo da vida na 
colónia de Cabo Verde no tempo do Marquês de Pombal.

CRÍTICAS DE IMPRENSA

«Germano Almeida é o mais notável escritor cabo-verdiano 
[...] Como de regra, [em “A Morte do Ouvidor”] português e 
crioulo bem calibrados, no estilo pessoalíssimo de quem gosta de 
discretear sobre si e os outros, deitando mão de todos os recursos 
narrativos [...], da desenvoltura coloquial à subtileza do “insert” 
para iniciados. Do fim do tempo, nítida como se fora hoje, surge 
a Cidade Velha, actual Ribeira Grande de Santiago.» 

Eduardo Pitta, Público 

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


