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MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
MOURA, Paulo Veiga e (2009) - Comentários aos estatutos das carreiras de docente do
ensino universitário e politécnico. Coimbra : Coimbra.
Resumo: Nesta obra entendeu o legislador não aprovar novos

estatutos, mas apenas proceder a uma revisão dos existentes, segundo
ele é inquestionável que se assiste a uma profunda reforma do regime
jurídico do pessoal docente do ensino universitário e do ensino
superior politécnico, a qual, não obstante se inserir na mais ampla
reforma do emprego público, justificaria plenamente a aprovação de
novos estatutos para disciplinar uma também nova realidade e os
novos desafios que o ensino superior enfrenta e a que tem de dar
resposta adequada”.
FROTA, Mário (2003) - Política de consumidores na União Europeia : o acervo do direito
europeu do consumo. Coimbra : Almedina.
Resumo: Esta obra focaliza vários assuntos dos quais destacamos: A concepção
produtivista das Comunidades Europeias • A Europa Económica • A Europa
Social - a coesão social e a política de consumidores. O Advento do Tratado de
Maastricht e a tutela da posição Jurídica do Consumidor: Acto Único Europeu e
o relançamento da política de consumidores: plano trienal 1990/92 • O plano
trienal 1993/1995 • O plano trienal 1996/1998. O Tratado de Amesterdão e o
reforço da política de consumidores: Generalidades: o artigo 153 do Tratado • A
política de consumidores num mundo em mutação • As directrizes políticas. O
Tratado de Nice e o plano quinquenal de acção (2002-2006): Generalidades •
Razão de ser e fundamentos da nova estratégia • Objectivos da nova estratégia
da política dos consumidores.

GUERRA, Isabel Carvalho (2008) - Pesquisa qualitativa e análise de conteúdo : sentidos e
formas de uso. Cascais : Princípia.
Resumo: Isabel Carvalho Guerra, discute neste livro a pesquisa
qualitativa em ciências sociais. Apresentando uma perspectiva própria
de utilização das metodologias qualitativas que assenta num recurso
alargado às chamadas «histórias de vida». Para simplificar a leitura e a
explicação dos conceitos a autora utiliza frequentemente exemplos de
inúmeros trabalhos realizados no Centro de Estudos Territoriais e no
ISCTE.

MATEUS, Abel M. (2009) - A grande crise financeira do início do século XXI. Lisboa :
bnomics.

Resumo: O autor combina nesta obra uma análise detalhada dos factos
e indicadores com as teorias financeiras e económicas mais actuais
para compreendermos as raízes e o evoluir da crise, que
provavelmente se irá ainda prolongar por alguns anos. Explica vários
episódicos históricos para nos ajudar a colocar os factos em
perspectiva e as lições que se podem tirar para combater a crise.

ALMEIDA, Filipe (2010) - Ética, valores humanos e responsabilidade social das empresas.
Cascais : Principia.
Resumo: O autor examina os impactos das práticas empresariais no bemestar social, o papel das empresas e do Estado no atendimento às
carências comunitárias e as responsabilidades que vinculam as empresas
à sociedade, analisa-se a Responsabilidade Social das Empresas (SER) a
partir dos seus fundamentos éticos, buscando na filosofia moral e na
teoria dos valores humanos os esclarecimentos que permitam definir o
conceito, compreender o seu significado e discutir os seus limites nas
sociedades capitalistas contemporâneas.

SCHIEFER, Ulrich [et al.] (2007) - MAPA - manual de planeamento e avaliação de projectos.
São João do Estoril : Princípia.
Resumo: Manual explicativo simples, prático, coerente e útil do MAPA
– Método Aplicado de Planeamento e Avaliação – uma metodologia
operacional e participativa de planeamento e avaliação enquadrada na
família dos métodos participativos com base em workshops. Deve ser
entendido como um instrumento de apoio concebido para
profissionais, grupos ou organizações que pretendam auxílio nos
domínios de gestão de projectos, diagnóstico, planeamento,
monitorização e/ou avaliação.
SÍTIMA, Luís ; FERREIRA, Maria Miguel (2010) - Na agenda dos líderes : mudança,
globalização, sustentabilidade. [Lisboa] : Prime.
Resumo: Os autores, quadros superiores da multinacional de consultoria
Hay Group, entrevistaram 14 presidentes e CEO de empresas
portuguesas de excelência - Galp, EDP, Sonae, PT, Delta, Zon, Brisa,
Millenium-BCP, TAP, Soporcel, Bial, etc. - e concluíram sobre o que está
na agenda das preocupações destes gestores de topo relativamente ao
futuro a curto e médio prazo. Um livro que é um manual de como
preparar as empresas, num quadro de globalização rumo às mudanças,
num cenário de sustentabilidade.

SILVA, Eusébio Pires da ; JESUS, Tânia Alves de ; SILVA, Ana Cristina Pires da (2010) Contabilidade financeira : casos práticos : desenvolvido para o novo sistema de normalização
contabilística. [Lisboa] : Letras e Conceitos.

Resumo: Esta obra está dividida em duas partes, sendo a primeira parte
dedicada à Contabilidade das empresas individuais e a segunda parte à
Contabilidade dos grupos empresariais e às fusões de empresas.
Consta de exercícios adaptados com base no Sistema de Normalização
Contabilística (SNC), indicando-se em cada exercício os parágrafos das
normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF) que apoiam a
resolução.
FELICIANO, Isabel (2010) - Marketing em saúde : políticas & estratégias. Lisboa : bnomics.

Resumo: Numa altura em que o sector da saúde conhece profundas
transformações do lado da procura e da oferta, envolvendo múltiplos
sectores de actividade, é forçoso adoptar novos métodos de gestão,
novos processos relacionais e sobretudo uma nova atitude de
orientação para o cliente. Este livro é um contributo para essa viragem,
na qual o marketing desempenha um papel crítico.

SHENHAR, Aaron J. ; DVIR, Dov (2010) - Reinventando gerenciamento de projectos : a
abordagem diamante ao crescimento e inovação bem sucedidos. São Paulo : M. Books.
Resumo: As organizações sobrevivem por meio de projectos bemsucedidos. Ao retratar exemplos bem conhecidos como o Chunnel, o
Aeroporto Internacional de Denver, a Opera House de Sidney e outros,
os autores Aaron J. Shenhar e Dov Dvir ilustram os problemas que
atrapalham o sucesso. Mais importante, eles introduzem a "Abordagem
Diamante". Este novo modelo é o primeiro deste tipo para gerir
projectos para resultados comerciais, em vez de apenas cumprir com as
metas de tempo e custo.
CHAMBEL, Maria José ; CURRAL, Luís (2008) - Psicologia organizacional : da estrutura à
cultura. Lisboa : Horizonte.
Resumo: A Psicologia das Organizações é a disciplina que analisa as
relações entre as pessoas e as organizações em múltiplas situações da
vida, especialmente aquelas onde trabalham. Nesta obra são
aprofundadas as características da organização; os principais métodos
de análise; a interacção que ocorre entre as pessoas e as organizações
de que são parte, integrando uma perspectiva ordenada e determinista
do comportamento dos indivíduos, com uma visão das pessoas
enquanto construtores da sua própria realidade.

CUNHA, Miguel Pina, et al. (2010) - Manual de gestão de pessoas e do capital humano. 2ª ed.
rev. e corrigida. Lisboa : Sílabo.
Resumo: Este manual explica o modo como as organizações podem
melhorar a gestão das pessoas e desenvolver o capital humano.
Respeitando os temas tradicionais, introduz e discute novos tópicos
frequentemente ausentes neste género de bibliografia. Concilia teoria e
prática, recorrendo a inúmeros exemplos, caixas, tabelas e figuras para
ilustrar os conceitos e temas apresentados.

VARÂO, Sílvia (2009) - Gestão de recursos humanos : para principiantes. Lisboa : Sílabo.
Resumo: Na era das inovações constantes, perspectivas dinâmicas e
integradas facilitam a realização dos objectivos e estratégias das
organizações. Um sistema de RH eficaz permitirá concretizar os planos
estratégicos traçados e torná-la mais apta para enfrentar os desafios do
futuro. É neste contexto que surge este livro escrito à luz da NP
4427:2004 - Sistemas de gestão de recursos humanos - Requisitos. O
objectivo é apoiar todos aqueles que queiram empreender um esforço
concreto no desenvolvimento dos seus recursos humanos, mas também
aqueles que pretendam validar as suas práticas e os que, de um modo
geral, queiram desenvolver competências nesta área.
MARTINS, José Moleiro (2010) - Gestão do conhecimento : criação e transferência de
conhecimento. Lisboa : Sílabo.

Resumo: A mensagem subjacente neste livro foca o conhecimento dos
colaboradores como a fonte principal de vantagem competitiva das
organizações. São as pessoas que têm o conhecimento (tácito) que
permite melhorar o funcionamento das organizações e criar novos
produtos e serviços inovadores face à concorrência global, tornando
possível a sobrevivência dos negócios.

BEKER, Brian E.; HUSELID, Mark A.; ULRICH, Dave (2001) - Gestão estratégica de pessoas
com "scorecard" : interligando pessoas, estratégia e perfomance. 14ª ed. Rio de Janeiro :
Elsevier.

Resumo: O Scorecard de RH é o guia definitivo para o profissional da
área de recursos humanos. Baseado em pesquisas, ilustrado com
factos reais e rico em insights, este livro apresenta sugestões sobre
como avaliar o desempenho de RH. Com uma linguagem comum aos
profissionais dessa área, mostra como a melhoria dos instrumentos de
avaliação do desempenho dos funcionários têm impacto sobre as
empresas.

SÁ, Cristina (2010) - Breve guia sobre sistema de normalização contabilística. Lisboa :
Plátano.

Resumo: Este Guia considera a estrutura conceptual do sistema de
normalização contabilística, nele estão estabelecidos os conceitos
subjacentes à preparação e apresentação das demonstrações
financeiras de todas as entidades comerciais, industriais e de negócios,
quer do sector público quer do sector privado.

SOARES, João Oliveira [et al.] (2007) - Avaliação de projectos de investimento na óptica
empresarial. 2ª ed. rev. e corrigida. Lisboa : Sílabo.
Resumo: Esta obra encontra-se dividida em duas partes: na primeira,
apresentam-se os princípios fundamentais da análise financeira de
investimentos; na segunda apresenta-se a estrutura constitutiva do
dossier de avaliação de um projecto

CEBOLA, António (2009) - Elaboração e análise de projectos de investimento : casos
práticos. 2ª ed. rev. e corrigida. Lisboa : Sílabo.

Resumo: Nesta obra apresentam-se casos práticos de elaboração e
análise de projectos de investimento. De um modo pedagógico, o autor,
para ilustrar os métodos e as técnicas utilizadas, explica detalhadamente
os procedimentos adoptados e os cálculos efectuados no
estudo/resolução das situações expostas.

KUAZAQUI, Edmir (2007) - Marketing internacional : desenvolvendo conhecimentos e
competências em cenários globais. São Paulo : M. Books.
Resumo: Obra destinada a todos aqueles que desejam desenvolver
aptidões, qualidades, competências e negócios num cenário cada vez
mais complexo e competitivo. Dividida em 6 capítulos, abrangendo a
evolução histórica do marketing internacional e a sua relação com o
mundo e o Brasil; comércio externo e internacional; análise e avaliação
de ambiente; sistemas de informação, pesquisa e inteligência;
planeamento estratégico; estratégias de entrada em mercados
internacionais; relações internacionais, gestão multicultural, liderança e
geografia económica internacional; negociação, comunicação e
formação de traders.

VAZ, Ester ; MEIRINHOS, Viviana (Org.) (2010) - Recursos humanos : das teorias às boas
práticas : os artigos de investigação e intervenção. [Penafiel] : Novembro.
Resumo: A gestão e o desenvolvimento das pessoas é uma problemática
que hoje se reconhece como central e transversal a todas as actividades
e contextos. As transformações profundas do sistema social, económico
e financeiro reclamam uma nova visão dos conceitos e dos modelos
teóricos e de intervenção em Recursos Humanos. Esta colectânea de
artigos no âmbito da Gestão e Desenvolvimento dos Recursos Humanos
apresenta a actual complexidade epistemológica desta área de
conhecimento, disponibilizando ao leitor textos que aliam a
investigação e a teoria às boas práticas profissionais.

LORENTE DE LAS CASAS, Andrès : et al. (2005) - Economia y turismo : práticas. Aravaca :
McGraw-Hill.

Resumo: Este livro tenta responder às necessidades dos estudantes no
âmbito da Economia do Turismo, no sentido de os apoiar e orientar no
estudo desta temática. Oferece um conjunto de ferramentas que
permitem a reflexão e a autoavaliação do que previamente tiveram que
estudar sobre economia e turismo.

MOCHÓN MORCILLO, Francisco (2009) - Economia y turismo. 2ª ed. Aravaca : McGrawHill.
Resumo: A motivação que orientou o trabalho do autor assenta em dois
vectores: por um lado, procurar que o estudante que utilize este manual
possa dominar todos os conceitos e teorias tradicionalmente incluídos
num manual de introdução à economia, e por outro, que a apresentação
destes conceitos se faça desde a óptica do turismo, ou mais
concretamente da empresa turística. A visão da economia que se plasma
neste manual está plenamente actualizada e adaptada ao mercado
turístico.
FARINHA, José Pedro ; CASCAIS, Domingos (2010) - SNC e as PME : casos práticos. Alfragíde
: Texto.

Resumo: As PME são o motor da economia portuguesa, dado que
representam cerca de 75% do emprego em Portugal e 60% do volume
de negócios nacional. Este trabalho tem como objectivo auxiliar os
utentes da Informação Financeira das PME, em especial os seus
preparadores (Técnicos Oficiais de Contas, Revisores Oficiais de
Contas e demais profissionais envolvidos), na utilização da mesma.

KOTTER, John ; RATHGEBER, Holger (2009) - O nosso icebergue está a derreter. Porto :
Ideias de Ler.
Resumo: O “nosso icebergue está a derreter” é uma fábula simples
sobre ser-se bem-sucedido num mundo em constante mudança.
Esta história fala de resistência à mudança e de acções heróicas, de
obstáculos aparentemente inultrapassáveis e das tácticas mais
inteligentes para lidar com esses mesmos obstáculos. É uma fábula que
podemos transpor sob várias formas para o que nos rodeia e que
constitui uma valiosa orientação para um mundo em constante e
vertiginosa mudança.
VIEITO, João P. : MAQUIEIRA, Carlos P. (2010) - Finanças empresariais : teoria e prática.
Lisboa : Escolar.

Resumo: Esta obra tem por objectivo apoiar os alunos dos cursos de
Finanças, Gestão e Economia, bem como outros estudiosos que
trabalhem, ou pretendam vir a trabalhar no futuro, no estudo das
diversas temáticas relacionadas com as Finanças Empresariais.

AMARAL, Luciano (2010) - Economia portuguesa : as últimas décadas. Lisboa : Fundação
Francisco Manuel dos Santos.
Resumo: Neste livro, a evolução da economia portuguesa é analisada
desde os anos finais do Estado Novo até à actualidade. Conclui-se que,
se desde o 25 de Abril convergimos muito rapidamente em termos
institucionais com a Europa desenvolvida (na instauração da democracia
e do Estado-Providência), o mesmo não sucedeu em termos
económicos. O balanço é decepcionante e as perspectivas de futuro
nada animadoras.

AHAMED, Liaquat (2010) - Lords of finance : 1929, the great depression, and the bankers
who broke the world. London : Windmill.
Resumo: Nesta obra o autor explica que “Isto já aconteceu antes”. A
crise financeira actual tem apenas um paralelo: O Wall Street Crash de
1929 e a Grande Depressão de 1930 que se lhe seguiu, a qual
comprometeu o futuro de uma geração inteira e abriu caminho para os
horrores da Segunda Guerra Mundial. No entanto, o desmoronar da
economia podia ter sido evitado, não fossem as decisões tomadas por
um pequeno grupo de banqueiros.
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título
Anais do Munícipio de Faro
Boletim do Contribuinte

Boletim Estatístico
Dirigir

Periodicidade
Anual
Quinzenal

Mensal
Trimestral

Itens recebidos
Vol. 36 (2009/2010)
Nº 22 (2ª quiz. Nov. 2010)
Nº 23 (1ª quiz. Dez. 2010)
Nº 24 (2ª quiz. Dez. 2010)
Nº 11 (Nov. 2010)
Nº 112 (Out./Dez. 2010)

Esta Jornal

Irregular

Nº 23 (Nov. 2010)

Forum Estudante

Mensal

Nº 230 (Dez. 2010)

Gazeta do Interior

Semanal

Nº 1146 (01 Dez. 2010)
Nº 1147 (08 Dez. 2010)
Nº 1148 (15 Dez. 2010)
Nº 1149 (22 Dez. 2010)
Nº 1150 (29 Dez. 2010)

Indicadores de Conjuntura

Mensal

Nº 11 (Nov. 2010)

Invest

Mensal

Nº 71 (Dez. 2010)

IPCB

Semestral

Nº 1 (Out. 2010)

Jornal de Contabilidade

Mensal

Nº 405 (Dez. 2010)

Jornal do Fundão

Semanal

Nº 3355 (02 Dez. 2010)
Nº 3356 (09 Dez. 2010)
Nº 3357 (16 Dez. 2010)
Nº 3358 (23 Dez. 2010)
Nº 3359 (30 Dez. 2010)

O Interior

Semanal

Nº 571 (02 Dez. 2010)
Nº 572 (09 Dez. 2010)
Nº 573 (16 Dez. 2010)
Nº 574 (23 Dez. 2010)
Nº 575 (30 Dez. 2010)

O Perdigoto

Irregular

Nº 40 (Dez. 2010)

Raiano

Mensal

Nº 411 (Dez. 2010)

Reconquista

Semanal

Nº 3377 (02 Dez. 2010)
Nº 3378 (09 Dez. 2010)
Nº 3379 (16 Dez. 2010)
Nº 3380 (23 Dez. 2010)
Nº 3381 (30 Dez. 2010)

Título
Revista Filosófica de Coimbra
Revista Fiscal
Revista Portuguesa e Brasileira de
Gestão

Periodicidade
Semestral
Mensal
Trimestral

Itens recebidos
Nº 38 (Out. 2010)
Nº 7 (Nov./Dez. 2010)
Nº 3 (Jul./Set. 2010)

Social Agenda

Irregular

Nº 25 (Vov. 2010)

Trabalho & Segurança Social

Mensal

Nº 10 (Nov. 2010)
Nº 11 (Dez. 2010)

TOC

Mensal

Nº 128 (Nov. 2010)

Uportoalumni

Trimestral

Nº 12 (Dez. 2010)

Viver

Trimestral

Nº 16 (Out./Dez. 2010)

Voz das Misericórdias

Mensal

(Nov. 2010)
(Dez. 2010)

