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APRESENTAÇÃO

A primeira edição da E-Newsletter do 
ano de 2021 apresenta aos seus leitores o 
Direito das Obrigações como tema prin-
cipal. 
Pode-se dizer, com bastante certeza que 
a base do direito obrigacional é uma 
das mais importantes de todo o direito 
em razão de sua repercussão no dia-a-
dia de absolutamente todas as pessoas 
que vivem em sociedade. Nesta senda 
apresentamos assim as novas aquisições 
acerca do tema, legislação e publicações 
online. Todas as obras constantes desta 
edição estão disponíveis para consulta e 
empréstimo na Biblioteca. 

Boa leitura e bons estudos a todos.

O direito das obrigações é a parte do Direito 
Civil que estuda os vínculos jurídicos 
criados entre pessoas em que o patrimônio 
do devedor poderá responder pelo seu 
inadimplemento. Tem sua previsão no 
Código Civil. 

Pode-se dizer com bastante certeza que 
a base do direito obrigacional é uma das 
mais importantes de todo o Direito em 
razão de sua repercussão no dia-a-dia de 
absolutamente todas as pessoas que vi-
vem em sociedade.
Neste texto, você confere os principais 
conceitos relacionados ao tema. Para co-
meçar, vamos seguir entendendo por que 
é tão importante e, depois, passaremos 
aos elementos, fontes e espécies de obri-
gações. Boa leitura!
Importância do direito das obrigações
Você consegue pensar em um único dia 
que não tenha realizado um contrato? 
Ah, lembre-se que contrato não é somente 
aquele papel escrito cheio de formalida-
des entre “contratante” e “contratado”. Ou 
seja, uma mera compra de um rebuçado 
é, tecnicamente, um contrato de compra e 
venda de bem móvel e fungível.

Todos os contratos são baseados em, ao 
menos, uma das partes se comprome-
ter a dar, fazer ou não fazer algo para 
a outra parte. Este comprometimento 
tem como fundamento justamente o 
direito das obrigações.
Por outro lado, aprofundando ainda 
mais no tipo de contrato citado acima, 
pode-se ver uma obrigação do baleiro 
de dar a bala para o comprador e outra 
obrigação do comprador de dar um di-
nheiro para o baleiro.

Este é apenas um exemplo de como os 
contratos (e, por consequência, as obri-
gações) estão em nosso cotidiano. Mas 
poderíamos citar a obrigação do traba-
lhador chegar no horário e cumprir sua 
carga horária no trabalho, a obrigação de 
o motorista de ônibus cumprir sua traje-
tória, de o restaurante servir o prato pedi-
do, dentre inúmeros outros.
Percebe-se, assim, que o dito das obriga-
ções está presente em inúmeros atos que 
todos nós praticamos durante todo o nos-
so dia. Vamos entender um pouco mais 
deste preciosíssimo ramo do Direito?
O que você precisa saber sobre direito 
das obrigações

1. O que é o direito das obrigações
2. Elementos constitutivos ou essenciais 
das obrigações
3. Elementos acidentais das obrigações
4. Fontes das obrigações
5. Espécies das obrigações

Continue lendo

In: https://www.aurum.com.br/blog/
direito-das-obrigacoes/  

ENTENDA O CONCEITO DE DIREITO DAS 
OBRIGAÇÕES, SUAS FONTES E ESPÉCIES
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DIREITO DAS OBRIGAÇÕES
Mário Júlio de Almeida Costa
Coimbra: Edições Almedina, SA, 2006. 
– 10.ª ed
ISBN 972-40-2938-7
MON 07718
Na anterior edição deste livro procede-
-se a uma derradeira síntese da sua pe-
quena história. Recorda-se como a par-

tir de um texto policopiado, que elaborei apenas determinado 
por fins didácticos, no próprio ano da promulgação do Códi-
go Civil vigente, nasceu e viveu mediante sucessivas reformu-
lações e reimpressões. Foi crescendo com a naturalidade do 
trabalho de quem faz alguma coisa em que acredita. Não me-
rece a pena insistir nos caminhos esforçados dessa evolução.
Só assinalo que a preparação das últimas edições tem de-
corrido em ambiente cada vez menos aliciante, devido ao 
rumo insatisfatório do quadro legislativo português, que se 
vai tornando difícil de reconduzir a um modelo dogmático 
coerente. Tendência que vozes competentes e autorizadas 
não conseguem inverter ou até suster. Quase decidi ficar na 
9.a edição e pôr termo ao destino do livro. Numa réstea de 
humor comigo mesmo, direi que o desencanto levava, por 
ironia do acaso, à coincidência com o número carismático 
das sinfonias famosas, sem faltar o Hino à Alegria! Vingou, 
porém, o novo desafio que aceitei.

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES VO-
LUME III : CONTRATOS EM ESPE-
CIAL - 13ª ed.
Luís Manuel Teles de Menezes Leitão
Coimbra: Edições Almedina, S.A. 2020. 
[Manuais Universitários] 

MON 07734/3

O Direito das Obrigações é de impor-
tância fundamental pois abrange prati-
camente todo o comércio jurídico-privado e todas as sanções 
civis, bem como diversos institutos destinados a efectuar a 
compensação por danos ou despesas ou por aquisições obti-
das à custa alheia. 
A apurada técnica que foi desenvolvendo desde os juristas 
romanos tornou-o num campo privilegiado para a investi-
gação dogmática, levando a que seja o ramo de Direito que 
mais influência exerce noutras áreas. O Direito das Obriga-
ções constitui, por isso, a área mais importante para a for-
mação do jurista. 
Sendo esta obra composta por três volumes, este terceiro 
volume abrange a matéria dos Contratos em. Especial, ana-
lisando de forma detalhada e completa o regime de todos os 
contratos regulados no Código Civil.

- Direito das Obrigações Vol. III : Contratos em especial / 
LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. – Coimbra: Edi-
ções Almedina, SA, 2020.
Direito; Direito das obrigações; Contrato; Sansão Penal
MON 07734/3

- Libres propos sur l'ordonnance portant réforme du 
droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations / BORNET, Jean-Pierre; BESNERAIS, Patrícia 
. – Paris: Banque Droit, mar-abr 2016.
Direito das obrigações; Contrato; Direito Civil; Código; 
Doutrina; Jurisprudência; França
PP 183/2016/166 

- Direito das obrigações: Contratos em especial / LEITÃO, Luís 
Manuel Teles de Menezes. – Coimbra: Livraria Almedina, 2013.
Direito das obrigações; Contrato
MON 06468/3

- Direito das Obrigações / COSTA, Mário Júlio de Almei-
da. – Coimbra: Almedina, 2006.
Direito das obrigações; Direito; Obrigações
MON 07718

- Determination et portee du droit applicable a une emis-
sion d'obligations par une societe Française a l'etranger 
/ CARAMALLI, Delphine. – Paris: La Revue Banque, 2002.
Emissão de obrigações; Sociedades comerciais; Direito das 

obrigações; Contrato; França; Estrangeiro; Direito inter-
nacional; Direito privado; Conflito de leis; Código
PP 183/2002/84

- Das obrigações em geral / VARELA, João de Matos Antu-
nes. – Coimbra: Livraria Almedina, 2001.
Direito das obrigações; Portugal
MON 00288/2

- Direito das obrigações / COSTA, Mário Julio de Almeida. 
– Coimbra: Livraria Almedina, 2001.
Direito das obrigações; Fontes de direito; Contrato; Res-
ponsabilidade civil; Culpa; Ilicitude; Indemnização; Pres-
crição; Incumprimento; Mora
MON 04758

- Direito das obrigações: jurisprudência selecionada / LEI-
TAO, Luis Menezes; VIEIRA, José Alberto; SILVA, Luis Gon-
çalves da ...[et al.]. – : Lisboa  :  Ass. Acad. Faculdade de Direito 
de Lisboa, 2000.
Direito das obrigações; Crédito; Contrato; Contrato-promes-
sa; Violação; Gestão de negócios; Enriquecimento sem causa; 
Responsabilidade civil; Responsabilidade contratual; Portugal
MON 03283

- Direito das obrigações / CORDEIRO, António Menezes. 
– Lisboa: AAFDL, 1999.
Obrigações; Direitos das obrigações; Portugal
MON 00166/1 A; MON 00166/1 B

Ainda no Catálogo de Livros e Periódicos

Destaques do Tema
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- Direito das obrigações / CORDEIRO, António Menezes. 
– Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de 
Lisboa, 1999.
Direito das obrigações; Gestão de negócios; Enriquecimen-
to sem causa; Títulos de crédito; Responsabilidade civil; In-
demnização; Incumprimento; Garantia das obrigações
MON 00166/2 A; MON 00166/2 B

- Direito privado romano / KASER, Max; RODRIGUES, 
Samuel (trad.); HÄMMERLE, Ferdinand (trad.). – Lisboa 
: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.
Direito; Direito romano; Direito privado; negócio jurídi-
co; Direito das pessoas; Direitos reias; Posse; Propriedade; 
Direitos reais limitados; Direito das obrigações
MON 03380

- Garantias de cumprimento / MARTINEZ, Pedro Roma-
no; PONTE, Pedro Fuzeta da. – Coimbra: Livraria Alme-
dina, 1997.
Direito das obrigações; Garantia das obrigações; Contrato; 
Cumprimento; Direito Civil; Direito Comercial; Doutrina; 
Actividade bancária; Prestação de aval; Direito de retenção
MON 01787 A; MON 01787 B

- Direito das obrigações / TELLES, Inocêncio Galvão. – 
Coimbra: Coimbra Editora, 1997.
Direito; Direito das obrigações; Código civil; Responsabi-
lidade civil
MON 02748

- Noções gerais de direito / FALCAO, João; CASAL, Fer-
nando; OLIVEIRA, Sarmento; CUNHA, Paulo F. da. – 
Porto:  Rés editora: [s.d.].
Direito; Norma jurídica; Relação jurídica; Direito das obrigações
MON 02779

- Direito civil : teoria geral / MENDES, João de Castro. – 
Lisboa: AAFDL, 1995.
Classificação; Direito das obrigações; Direitos reais; Direi-
to da família; Direito sucessório; Fontes do direito; Sujeito 
jurídico; Pessoas singulares; Pessoas colectivas
MON 03441/1

- Direito das obrigações / COSTA, Mário Julio de Almeida. 
– Coimbra: Livraria Almedina, 1995.
Direito; Direito das obrigações; Relação obrigacional; Código 
civil; Contrato; Negócios; Gestão de negócios; Responsabilida-
de civil
MON 02841

- Manual dos contratos em geral / TELLES, Inocêncio 
Galvão. – Lisboa : LEX, 1995.
Direito das obrigações; Contrato; Representação no con-
trato; Eficácia do contrato; Invalidade do contrato; Inefi-
cácia do contrato; Dissolução do contrato;
MON 03839

- Falta e abuso de poderes na apresentação voluntaria / 
PINTO, Rui. – Lisboa: AAFDL, 1994.
Abuso de poder; Representação voluntaria; Direito civil; 
Direito das obrigações; Portugal
MON 03466

- Direito das obrigações / COSTA, Mário Julio de Almeida. 
– Coimbra: Livraria Almedina, 1991.
Direito; Direito civil; Direito das obrigações
MON 00170

- Direito das obrigações / TELLES, Inocêncio Galvão. – 
Coimbra: Coimbra Editora, 1989.
Direito; Direito das obrigações; Portugal; negocio jurídico
MON 00087 A; MON 00087 B

- Código das sociedades comerciais: anotado / CUNHA, 
Paulo Moreira da. – Coimbra: Coimbra Editora, 1988.
Direito das obrigações, Direito comercial; Sociedades comer-
ciais; Sociedade por quotas; Sociedade anonima; Sociedade 
em comandita; Sociedades coligadas; Disposições penais; 
REF 01997

- Simulação e tutela de terceiros / FERNANDES, Luis A. 
Carvalho. – Lisboa : AAFDL, 1988.
Direito das obrigações; Direito Civil; Toria; Portugal
MON 03484

Ainda no Catálogo de Legislação
- Portaria nº 68-A/97 de 30 de setembro. – Reconstitui e 

pública integralmente o Código Civil - LIVRO II - Direi-
to das obrigações (Artigos 397º ao Artigo 1250º).

- Decreto-lei n.º 48/2020 de 30 de abril de 2020 – Estabe-
lece o regime jurídico geral de utilização de bens móveis 
como garantia de cumprimento de obrigações e do Registo 
de Garantias Mobiliárias.

- Decreto-legislativo nº 1/2019 de 23 de julho. Aprova o 
Código Comercial. O Código das Empresas Comerciais 
(CEC), aprovado pelo Decreto-Legislativo n.º 3/99, de 29 
de março, respondeu condignamente à necessidade de re-
forma da legislação comercial cabo-verdiana no final do 
século passado, consolidando, num único diploma, um 
conjunto de disposições e institutos então dispersos e 
apresentando inovações e soluções destinadas a facilitar o 

desenvolvimento da economia nacional, a sua inserção no 
espaço internacional e aproximação às economias

- Decreto-lei n.º 42/2018 de 29 de junho de 2018 – Estabelece 
o regime geral da emissão e gestão das garantias pessoais do 
Estado, ao cumprimento de obrigações alheias em operações 
de crédito ou de outras operações financeiras nacionais ou in-
ternacionais.

- Resolução n.º 42/2018 de 29 de junho – Estabelece o re-
gime geral da emissão e gestão das garantias pessoais do 
Estado, ao cumprimento de obrigações alheias em opera-
ções de crédito ou de outras operações financeiras nacio-
nais ou internacionais.

- Decreto-Lei n.º 62/94 de 28 de novembro - Regula o ser-
viço de emissão da dívida pública denominados e repre-
sentados por obrigações de tesouro.

Destaques do Tema
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Legislação de Direito do Mar 
/ SILVA, José Luís Moreira. s.l.: 
Coimbra editora, 2003.

REF 07804

Inovação e Tecnologia : Uma 
Visão Multidisciplinar / NEGAS, 
Mário Carrilho; CARVALHO, Luísa 
Cagica; SOUSA, Ivo Dias de. – 
Lisboa: Edições Sílabo, 2020.

ISBN 978-972-618-900-8

MON 07719

Manual de Gestão de Qualidade / 
LOPES, Albino; CAPRICHO, Lina. 
– Lisboa: Editora RH, 2007.

ISBN 978-972-8871-13-0

MON 07707

Administração e Governação das 
Sociedades / CÂMARA, Paulo 
(Coord.); DIAS, Rui Pereira; SÁ, 
Mafalda De; ...[et al.]

MON 07740

Sistemas de Gestão da Qualidade 
: Ambiente, Segurança, Responsa-
bilidade Social, Serviços, Adminis-
tração Pública e Educação / Pires, 
António. – Lisboa: Edições Sílabo, 
2012.

ISBN 978-972-618-663-2

MON 07603

Lições de Fiscalidade – vol. I 
Princípios Gerais e Fiscalidade 
Interna / coord. CATARINO, João 
Ricardo, GUIMARÃES, Vasco 
Branco. – 6ª ed. Ver, e atualizada. – 
Coimbra: Edições Almedina, 2018. 
– (Manuais universitários).  

ISBN 978-972-40-7473-3

MON 07729

Microeconomia : Teoria e Prática 
Simplificada 3ª Ed. / PINHO. 
Lisboa: Edições Sílabo, 2016.

ISBN 978-972-618-847-6

MON 07712

Cultura Empresarial de Excelência 
/ BORIS Groysberg, Jeremiah; LEE, 
Jesse price. – s.l.: Actual Editora, 2020. 
– (HBR 10 artigos essenciais; 8).

ISBN 978-989-69-4526-8

MON 07730

O bom, o Mau e o Vilão / CALVETE., 
Victor. – Coimbra: GESTLEGAL, 
2019.

ISBN 978-989-8951-28-1

MON 07723

O dinheiro ou a Vida / ROBIN, 
Vicki; DOMINGUEZ, Joe. – 
Lisboa: CONJUNTURA ACTUAL 
EDITORA, 2020. 

ISBN 978-989-694-531-2

MON 07706

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

Novidades da Biblioteca
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Relatório de Política 
Monetária
Banco de Cabo Verde
Praia: DEE, 2021
ORG 07444

A crise sanitária global inter-
rompeu, em 2020, o ciclo de 
crescimento que a economia 
mundial e a economia nacional 
vinham observando desde 2009. 
De acordo com as estatísticas disponíveis, Cabo Verde terá 
tido, no ano passado, o seu pior desempenho económico 
enquanto país soberano. O produto interno bruto em volu-
me decresceu 14,8 por cento, o défice da balança corrente 
aumentou de 0,4 para 16,5 por cento do PIB, o stock de re-
servas internacionais líquidas do país reduziu cerca de 80 
milhões de euros e o défice e a dívida pública inverteram a 
tendência de queda e fixaram-se, respetivamente, em nove e 
156 por cento do PIB em finais de 2020. 
Entretanto, a redução das pressões inflacionistas, o aumento 
das remessas dos emigrantes e a implementação de medidas 
excecionais de apoio ao emprego (como o regime de suspensão 
temporária de contratos de trabalho), à tesouraria das empresas 
(através das moratórias ao serviço de crédito, linhas de crédito 
com juros reduzidos e garantia do Estado, redução da carga fis-
cal, entre outras medidas), bem como o apoio social às famílias 
mais vulneráveis (com a implementação de rendimentos soli-
dário e de inclusão social, entre outros) terão contribuído para 
atenuar, em alguma medida, os efeitos do choque exógeno. 
As perspetivas atualizadas para 2021 apontam para um cres-
cimento da economia em torno de seis por cento, garantidos 
o controle da pandemia no Ocidente, em particular nas eco-
nomias parceiras de Cabo Verde, bem como no país. 
Porém, as incertezas que rodeiam o processo da imunização da 
população mundial contra SARS-CoV-2 e, consequentemente, 
a recuperação da atividade económica continuam excecional-
mente elevadas. Com efeito, em caso de um atraso no controle 
da pandemia a nível externo e interno, de algum constrangi-
mento na execução do Orçamento de Estado e da retirada desa-
propriada de determinadas medidas de apoio às empresas e fa-
mílias, o crescimento poderá rondar os três por cento em 2021. 
As projeções atuais do banco central apontam para um au-
mento ligeiro da inflação, de 0,4 para 0,8 por cento, e uma 
contínua redução do stock das reservas internacionais líqui-
das do país. Não obstante, estas deverão continuar a finan-
ciar mais de seis meses das importações de bens e serviços. 
Considerando as atuais perspetivas macroeconómicas e na 
ausência de pressões incompatíveis com os objetivos de ga-
rantir a estabilidade de preços e a credibilidade do regime 
cambial de peg unilateral ao Euro, a política monetária con-
tinuará a acomodar a recuperação da economia nacional.

Relatório do Conselho 
de Administração

Banco de Cabo Verde
Praia: DOPSI/DCCF, 2020
ORG 07445

O Banco de Cabo Verde 
(BCV), no exercício das suas 
competências de autorida-
de monetária e de regulador 
e supervisor do sistema financeiro cabo-verdiano, publica 
anualmente o seu Relatório do Conselho de Administração 
(RCA).  
O Banco de Cabo Verde (BCV), no exercício das suas com-
petências de autoridade monetária e de regulador e supervi-
sor do sistema financeiro cabo-verdiano, publica anualmen-
te o seu Relatório do Conselho de Administração (RCA).  
Os Relatórios do Conselho de Administração têm apresen-
tado ao longo de vários anos, de uma forma global, o esta-
do da economia nacional, as atividades desenvolvidas pelo 
Banco Central no âmbito das suas competências, bem como 
tornado públicas as suas demonstrações financeiras. Ou 
seja, o RCA tem compilado num único documento os três 
relatórios estabelecidos no artigo 58.º, n.º 5, da Lei Orgânica 
do Banco de Cabo Verde, aprovada pela Lei n.º 10/VI/2002, 
de 15 de julho.  
No entanto, o Conselho de Administração deliberou, a partir 
de 2019, separar o RCA em dois relatórios autónomos, no-
meadamente o Relatório do Estado da Economia Nacional 
(alínea c) do n.º 5 do artigo 58.º da Lei Orgânica do Banco 
de Cabo Verde) e o Relatório de Atividades e Contas (alíneas 
a) e b) do n.º 5 do artigo 58.º da Lei Orgânica do Banco de 
Cabo Verde). 
Assim sendo, este relatório, referente ao ano de 2019, apre-
senta uma súmula das principais atividades desenvolvidas 
nos diferentes domínios de intervenção do BCV, bem como 
da situação das contas da instituição. 
Em 2019, o BCV manteve-se fortemente comprometido 
com os principais objetivos estratégicos estabelecidos no 
Plano Estratégico para 2016-2019, procurando garantir uma 
atuação eficaz, eficiente e transparente no cumprimento da 
sua missão. 
De um modo geral, num contexto de grandes desafios de 
política monetária, de supervisão, de gestão das reservas 
externas e de modernização do sistema financeiro, o BCV 
realizou, em 2019, o grosso das atividades mais importantes 
preconizadas no Plano de Atividades para esse ano. 
Com efeito, o BCV promoveu as melhores práticas, poten-
ciou os benefícios das metodologias e sistemas inovadores 
implementados e investiu na capacitação dos seus colabora-
dores, enquanto ativo mais precioso da instituição.

Publicações do BCV
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DIREITO DAS OBRIGAÇÕES

A presente unidade curricular tem como objetivo 
proporcionar aos estudantes conhecimentos sóli-
dos da matéria relativa à noção, função e estrutura 
da obrigação, regime jurídico das suas fontes, mo-
dalidades, cumprimento, não-cumprimento e trans-
missão. Pretende-se desenvolver as potencialidades 
dos alunos no que toca à sua capacidade de racioci-
nar juridicamente e resolver hipóteses da vida prática 
surgidas no domínio das trocas económicas, da repa-
ração patrimonial de danos sofridos e da correção de 
atribuições patrimoniais injustificadas.
https://sigarra.up.pt/fdup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_
view?pv_ocorrencia_id=383848

ORDEM DOS ADVOGADOS DE CABO VER-
DE (OACV) é uma associação pública de licenciados 
em Direito, que em conformidade com os preceitos dos 
respectivos estatutos e demais disposições legais apli-
cáveis exercem a advocacia. A OACV foi criada pelo 
Decreto – Lei 51/2000 de 4 de Dezembro que, conside-
rando que o IPAJ (Instituto do Patrocínio e Assistência 
Judiciários), embora tendo constituído um marco im-
portante na história da actividade advocacítica já não 
respondia às exigências actuais e aos anseios da classe.
Assim, considerando o papel constitucionalmente re-
servado à função do advogado na administração da 
justiça e, consequentemente, uma melhor organização 
dos profissionais do foro adaptada às profundas trans-
formações politicas e sociais registadas no país, foi 
criada a OACV. 

https://www.oacv.cv/

JUSBRASIL

Para muitos a palavra justiça se resume aos tribunais, mas 
para nós ela deveria fazer parte das escolhas diárias de 
qualquer pessoa.
No meio do caminho para uma sociedade mais justa, mi-
lhões de brasileiros se deparam com um abismo entre ter 
um direito e torná-lo parte de suas vidas.
Somos uma startup que une Direito e Tecnologia para fa-
zer com que a justiça ultrapasse as fronteiras dos tribunais 
e chegue às casas de qualquer cidadão ou cidadã, empode-
rando suas decisões por meio da informação. 
No Brasil mais de 1,6 milhão de pessoas acessam nossa 
plataforma diariamente e mais de 900 mil advogados uti-
lizam nossos produtos. 
https://www.jusbrasil.com.br/home 

Publicações Digitais
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A BIBLIOTECA É SUA E AS OBRAS TAMBÉM

" Somos o resultado das viagens que fazemos, dos livros que 
lemos e das pessoas que amamos" 

Airton Ortiz

É com imenso prazer que reabrimos as portas da Sala de Lei-
tura da Biblioteca do Banco de Cabo Verde e damos as boas 
vindas a todos que, assim como nós, ansiavam por este dia. 
Acreditamos que seja o momento certo para uma breve re-
flexão sobre a relevância e pertinência da leitura nas nossas 
vidas. Afinal, mesmo com o surgimento de tantas novidades 
tecnológicas a cada dia, os livros continuam a ser um instru-
mento essencial para o processo de aprendizagem e forma-
ção de bons profissionais.
A leitura, além de representar um  relevante contributo para 
o processo de ensino/aprendizagem, constitui-se como um 
meio eficaz de aperfeiçoamento da competência linguística, 
principalmente ao nível vocabular. 
O bom domínio da leitura é o melhor instrumento que o 
indivíduo adquire para penetrar no imenso campo de pos-
sibilidades que a ciência e a cultura lhe oferecem. Ler  não 
se trata  apenas de uma atividade escolar ou profissional, a 
mais mecânica e descontextualizada, mas desde cedo, plena 
de significação. Leitura por prazer, leitura que nos acompa-
nhe pelo resto da vida, leitura como fonte inesgotável de ex-
periências insubstituíveis.
De acordo com Márcia Regina Selle Oliveira se outros meios 
de comunicação social permitem a execução do processo de 
informação de forma mais eficiente, é a leitura que melhor 
possibilita o contato com a realidade ou cultura, de forma a 
ser aprendida no seu todo. 

O BCV, tendo o conhecimento científico como aliado às suas 
normas e procedimentos, construiu ao longo dos anos um 
acervo literário de referência a nível nacional. A nova Sala de 
Leitura, localizada no Espaço Social com vista para o jardim 
nobre do edifício da nova Sede, sito na Achada de Santo An-
tónio, oferece aos colaboradores e visitantes a possibilidade de 
usufruírem de conteúdos diversos que lhes apoiem no desem-
penho do seu trabalho bem como para os momentos de lazer.
Convidamo-lo assim a aproveitar o rico acervo que a Bibliote-
ca do Banco de Cabo Verde coloca à sua disposição. 

Aguardamos por si. 
Boa Leitura!

O processo de Aquisição da Biblioteca visa obter  
material informacional para ser incorporado ao acervo da 
biblioteca. A bibliografia recebida é adquirida por compra, 
doação, oferta ou permuta. No gráfico abaixo apresentamos 
a evolução do acervo do Banco de Cabo Verde em dois pe-
ríodos distintos, 1998 – 2009 e de 2010 – 2020.
O primeiro período (1998 - 2010) reproduz o massivo vo-
lume de aquisições por se tratar do período de implemen-
tação da Biblioteca física do BCV, o que gerou a necessidade 
de composição de um acervo de raiz. O segundo Período 
representa as aquisições da última década e configuram a 
continuidade do acervo e atualização do material informa-
cional, requerendo assim um volume menor de aquisições. 
O fenómeno da digitalização e massificação de conteúdos na 
internet também precisa ser levado em consideração e pode 
ser apontado como um indicador do decréscimo das aquisi-
ções no período de 2010 – 2020.

Aquisição da Biblioteca
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... a Biblioteca e a Sala de Leitura

Estatísticas
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Ficha Técnica

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

O Fiel Defunto / Germano 
Almeida
s.l.: Ilhéu Editora, 2018
ISBN: 978-989-54115-3-5

MON 07724

Toda a gente foi apanhada de sur-
presa, pelo que ninguém tentou im-
pedir o inesperado assassinato do 
mais conhecido e traduzido escritor 
das ilhas, breves momentos antes do 

início da cerimónia de apresentação do que acabou por ser 
a sua última obra. E, no entanto, nesse dia o vasto auditório 
transbordava de uma festiva multidão de fãs e outros curiosos, 
todos impacientes ante a expectativa de ter um autógrafo no já 
muito badalado livro que se preparavam para adquirir. 
De modo que a ninguém terá passado pela cabeça que um 
evento daquela natureza, sempre aguardado com geral e 
grande ansiedade, poderia vir a ter um desfecho tão inesper-
ado quanto brutal, especialmente tendo em conta a qualidade 
das pessoas envolvidas na tragédia.

A aldeia do Mato Alto e os seus 
habitantes (Contos) / ALMADA, 
Celestino dos Santos. 

ISBN 978-989-8894-29-8

MON 07720

Em “A Aldeia de Mato Alto e os 
seus habitantes”, Celestino Almada 
mantém-se fiel a uma narrativa 
simples, mas bem estruturada, que 
revela aos leitores a vida, os sonhos 
e as vivências de gente comum, deste povo simples de Santa 
Catarina e do interior de Santiago.
Segundo a edição da obra, há nas suas personagens um 
extremo timbre de humanidade, mas também de heroici-
dade, como se depreende da atitude digna e de princípios 
das personagens, mas também da indómita determinação 
de Caetano Manuel, de Sebastião e de Cremilde, que o au-
tor eleva à categoria de heróis anónimos, de figuras que se 
entrecruzam e complementam personagens da vida real e 
que podemos encontrar, ainda, nos caminhos deste nosso 
tempo. “Uma leitura a não perder e uma apresentação a 
que, de todo, é impossível faltar”.

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 aquisi-
ção, gestão e difusão de informação científica e técnica 
nacional, estrangeira, de organismos 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 en-
contre disponível noutras bibliotecas e serviços de 
documentação, designadamente informação econó-
mico-financeira.

S A L A
d e  L E I T U R A
A Sala de Leitura está acessível também ao público externo, 
permitindo a 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 2607025; 2607148; 2607328
E-mail: cdi@bcv.cv

Tempo de lazer


