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DESTAQUE
No 2º número da folha informativa referente a Outubro, destacamos a entrada de 56
novas obras que vêm integrar o fundo documental da nossa biblioteca, contribuindo
deste modo para que os nossos alunos tenham cada vez mais e melhores meios de
estudo ao seu dispor.
___________________________________________________________

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS

MOSCA, Aquiles (2009) – Finanças comportamentais: gerencie suas emoções e alcance
sucesso nos investimentos. Rio de Janeiro: Elsevier.
Resumo: Esta obra propõe-se cobrir os principais estudos de finanças
comportamentais, procurando identificar e evidenciar a origem de
determinadas tendências que influenciam o processo de tomada de
decisão de investimentos. Os modelos económicos e financeiros
tradicionais concluem que, se todo o mundo age individualmente de
forma racional e em busca de seus próprios interesses, os mercados e
a economia como um todo são eficientes.

CRUVINEL, Elvira (2008) – Responsabilidade social em instituições financeiras: a
institucionalização da prática nos bancos no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier.
Resumo: Obra baseada em pesquisa e acompanhamento do
movimento pela Responsabilidade Social no sistema financeiro. O
principal objectivo é entender porque, em poucos anos, esse
fenómeno passa de uma acção marginal e isolada a uma acção
estruturada nas organizações e na sociedade, formando uma
complexa rede de interesses envolvidos na sua consecução –
tornando-se praticamente obrigatória – e sendo considerada quase
invariavelmente como um bom caminho para a solução de problemas
sócio-ambientais.

LAGE, Beatriz Helena Gelas ; MILONE, Paulo Cesar (2001) – Economia do turismo. São
Paulo: Atlas.

RESUMO: Esta obra apresenta os tópicos básicos ao entendimento
teórico-prático das determinantes micro e macroeconómicas
aplicadas ao turismo e suas consequências para agentes operadores,
regiões e países envolvidos.

ZENTGRAF, Walter (2007) – Matemática financeira. Rio de Janeiro: Elsevier.
Resumo: Obra destinada a pessoas que têm necessidade de
conhecimento dos conceitos de Matemática Financeira para
fundamentar o seu processo de tomada de decisão. Nela se reúne uma
série de informações sobre o mercado comercial, financeiro e até
mesmo de engenharia económica, no qual esses assuntos são
apresentados de uma forma prática com muitos exemplos resolvidos e
exercícios semelhantes para o leitor resolver.

FERNANDES, Ivan Pereira ; COELHO, Marcio Ferreira (2008) – Economia do turismo: teoria
& prática. Rio de Janeiro: Elsevier.
Resumo: Obra que tem por objectivo principal demonstrar ao futuro
profissional as formas de aplicação prática de diversos fundamentos da
teoria económica no campo de sua actuação, tanto em termos macro
como nos aspectos microeconómicos. Leitura recomendada para
estudantes de turismo e profissionais das áreas de hotelaria.

FERNANDES, Abel L. Costa (2008) – Economia pública: eficiência económica e teoria das
escolhas colectivas. Lisboa: Sílabo.
Resumo: Esta obra focaliza-se no estudo dos factores que perturbam o
funcionamento eficiente dos mercados e no papel que o Estado pode
desempenhar na correcção de tais distorções com o objectivo de
promover uma economia eficiente capaz de contribuir para o bemestar das populações. Dirige-se a alunos de licenciaturas e mestrados,
das disciplinas de Economia Pública e de Economia e Finanças Públicas,
sendo os conteúdos tratados com o nível de rigor formal adequado aos
conhecimentos de matemática e de microeconomia dos seus
destinatários.

CAIADO, Aníbal Campos; CAIADO, Jorge (2008) – Gestão de instituições financeiras, 2ª ed.
Lisboa: Sílabo.
Resumo: Obra que se propõe ser uma ferramenta útil para todos os
profissionais que desenvolvam a sua actividade em instituições
financeiras e que pretendam melhorar os seus desempenhos, um bom
recurso para os estudantes que pretendam obter uma formação
qualificada na gestão de instituições financeiras. Também pode ser lido
com vantagens por todos aqueles que tenham de se relacionar com
instituições de crédito.

ANTONIO VIÑAL (2009) - Investimento em Espanha: o que deve saber. Porto: Vida
Económica.

Resumo: Nesta obra abordam-se os aspectos mais relevantes do
investimento no mercado espanhol, bem como as últimas novidades
legislativas reunidas por temas: desde os aspectos societários até
aos laborais, passando pela fiscalidade ou as novas tecnologias.

SILVA, Hélder Manuel Valente da (2005) - Fusões e aquisições: regulação e finanças das
empresas. Porto: Vida Económica.

Resumo: A obra aborda factores como a utilização de estratégias
financeiras por parte das empresas poderem constituir um facto
comum e uma preocupação regular na vida real, podendo assim um
tal tipo de comportamento estratégico estender-se ao domínio
específico das operações de fusões e aquisições.

GABINETE DE ADVOGADOS ANTÓNIO VILAR (2009) - Guia de negócios em Angola, 2ª ed.
Porto: Vida Económica.
Resumo: O Guia de Negócios na Polónia representa o primeiro de
vários guias que o Grupo Editorial Vida Económica se propõe
lançar, com o objectivo de apoiar a internacionalização das
empresas nacionais. São guias que juntam toda uma série de
informação dispersa e que enquadram juridicamente algumas
questões de notória importância para os empresários.

INVESTMENT PROPERTY DATABANK (2010) - Avaliação de activos imobiliários de
rendimento em Portugal. Porto: Vida Imobiliária.

Resumo: Obra que contempla todas as informações e metodologias
de cálculo dos Índices IPD a nível internacional, num esforço de
grande transparência na informação prestada por IPD / Imométrica
ao mercado de investimento imobiliário.

DRUCKER, Peter Ferdinand, 1909-2005 (2009) - O essencial de Drucker: uma selecção das
melhores teorias do pai da gestão, 2ª ed. Lisboa : Actual.
Resumo: Nesta obra pretende-se transmitir o melhor de 60 anos
de obras essenciais de Peter F. Drucker. Abarca os princípios e as
preocupações básicos da gestão e os seus problemas, desafios e
oportunidades. Dá aos gestores, aos executivos e aos
profissionais as ferramentas para executarem as tarefas que a
economia e a sociedade do futuro lhes irão exigir.

HUGHES, Mark (2006) - Buzz marketing / Mark Hughes. Lisboa : Actual.

Resumo: Considerado um dos dez melhores livros de negócios de
2005 pelo jornal Financial Times e pela revista Fast Company,
nele o autor revela a partir da sua própria experiência, histórias
de casos famosos de “passa palavra” do nosso tempo.

MATIAS, Álvaro (2007) - Economia do turismo: teoria e prática. Lisboa: Instituto Piaget.
Resumo: Esta obra que não é um mero manual de Economia do
Turismo, embora se destine também a servir esse propósito no
ensino superior e pós graduações de disciplinas nas áreas da
economia e da gestão do turismo, explora e procura ultrapassar
limitações até agora existentes na análise económica do turismo,
servindo quer ao leitor com uma compreensão sofisticada da
teoria económica, quer ao estudante interessado nesta área e na
compreensão dos mecanismos de funcionamento dos mercados
turísticos.

GIBSON, Katherine ; GRAHAM, J. (1996) - O fim do capitalismo como nós o conhecíamos:
uma crítica feminista da economia política. Lisboa: Instituto Piaget.
Resumo: Porque é que o presente, para não referir o futuro, parece não
dar esperanças de fugir do capitalismo? Ironicamente, argumentam K.
Gibson / J. Graham, não foi o discurso da direita mas sim as tradições
socialista e marxista que constituíram o capitalismo como algo grande,
poderoso, activo, expansivo, penetrante, sistemático, auto-reprodutor,
dinâmico, vitorioso e capaz de conferir identidade e sentido. O que
significou, para os políticos de esquerda, o contínuo adiamento de
projectos anti-capitalistas de transformação social e de iniciativas não
capitalistas de inovação económica, uma vez que ambos,
presumivelmente, teriam poucas hipóteses de sucesso, face ao
predomínio ou exclusividade da economia capitalista.

NOUSCHI, Marc (1996) - Em busca da Europa: construção europeia e legitimidade nacional.
Lisboa: Instituto Piaget.
Resumo: Nesta obra o autor destaca o quanto a unidade do «velho
continente» depende da sua diversidade e como o seu futuro
depende do seu passado. Como pode este espaço aberto dominar
um ambiente cada vez mais complexo e em constante alteração?
Como edificar uma arquitectura sólida num momento em que os
objectos finais evoluem sem cessar? Depois de quarenta anos de
transferência dos Estados em benefício do centro para fazer da
Comunidade uma União Europeia, o que resta da soberania
nacional? Obra de grande interesse e actualidade que faz
compreender melhor como é esta Europa em que existimos.

MATIAS, Álvaro ; SARDINHA, Raul (ed. ) (2009) - Avanços em economia e gestão do turismo
: novas tendências, sustentabilidade e desenvolvimento regional. Lisboa: Instituto Piaget.
Resumo: Esta obra, que resulta de uma selecção de comunicações
apresentadas à conferência internacional Advances in Tourism
Economics (ATE 2007), apresenta um carácter multifacetado que
coloca em evidência múltiplas facetas e o carácter pluridisciplinar
da economia do turismo que tanto serve o profissional iniciado
como o mais avançado nas áreas nascentes da economia do
turismo ou daqueles que têm responsabilidades na sua
regulamentação e delineamento de políticas.

CUNHA, António Maria de Oliveira Silva da (2002) - Internacionalização da banca
portuguesa : opções estratégicas. Lisboa: Universidade Autónoma.
Resumo: O processo de internacionalização da banca portuguesa,
iniciado há já alguns anos, registou recentemente, apesar de alguns
contratempos pontuais de percurso, um novo impulso,
constituindo actualmente um factor importante de crescimento
para algumas instituições, a avaliar pelo peso da operação no
exterior nas suas contas consolidadas.

BARROSO, Maria de Nazaré Esparteiro (1999) - Garantias financeiras das empresas de
seguros. Lisboa : Universidade Autónoma.
Resumo: Resumo: As empresas de seguros devem apresentar,
como garantias financeiras provisões técnicas adequadas e
suficientes, devidamente representadas por activos congruentes,
margem de insolvência e fundo de garantia, este último
consubstanciando-se como uma parte integrante da margem. As
provisões técnicas representam um bom indicador para a análise
da situação financeira de uma empresa de seguros, verificando-se
a necessidade de olhar mais detalhadamente para o funcionamento
da empresa, quando existam insuficiências ao nível da
representação ou constituição não adequada.
DIAS, Álvaro Lopes (2002) - Análise qualitativa de projectos de investimento. Lisboa :
Universidade Autónoma.
Resumo: Este livro pretende demonstrar que a análise de projectos
de investimento de PME´s, destinados a candidaturas a subsídios
comunitários, recorre a outros critérios para além dos "clássicos"
VAL, TIR e Payback. Identificam-se diversas formas de análise
qualitativa, nomeadamente, a capacidade do promotor do
projecto, grau de inovação e a estratégia como elemento de
coerência e solidez do próprio projecto. O segundo capítulo
apresenta de uma forma exaustiva as diversas metodologias de
análise quantitativa. Contem ainda referências a diversos
programas de incentivos comunitários, incluindo as alterações ao
SIPIE e ao SIME recentemente estabelecidos em portaria.

CORREIA, Maria Luísa Anacoreta (2000) - Instrumentos financeiros
enquadramento contabilístico e fiscal. Lisboa : Universidade Católica.

derivados:

Resumo: No presente livro, apresentam-se, sob um olhar crítico, as
mais recentes práticas observadas nas realidades contabilísticas e
fiscal aplicáveis a instrumentos financeiros derivados, centrando-se
a análise na comparabilidade dos regimes em vigor em cinco
diferentes países: Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, França e
Portugal.

COTA, Bruno Valverde ; MARCOS, Paulo Gonçalves (2009) - Marketing inovador: temas
emergentes, 2ª ed. Lisboa: Universidade Católica.
Resumo: O "Marketing Inovador" é um novo conceito apresentado
como uma sistematização dos principais temas emergentes do
Marketing. O desafio dos autores foi o de analisar casos reais de
empresas e organizações que evidenciem "best practices" na
concepção e implementação de estratégias de marketing
inovadoras.

AMARAL, Paulo Cardoso do ; PEDRO, José Maria (2004) - O capital conhecimento. Lisboa:
Universidade Católica.
Resumo: Nesta obra, o Capital Conhecimento é explicado
detalhadamente, sintetizando as contribuições mais importantes da
última década. Os autores apresentam a Escada do Conhecimento,
que se traduz numa abordagem inovadora e abrangente para a
Gestão do Conhecimento.
PEDRO, José Maria (2009) - Contabilização e a avaliação de capital conhecimento: os
activos intangíveis na gestão de conhecimento e nas normas internacionais de contabilidade.
Lisboa: Universidade Católica.
Resumo: Nesta obra o autor aborda a Contabilização e
Avaliação de Capital Conhecimento como um problema
emergente que tem de ser resolvido no quadro das novas
normas internacionais de contabilidade e da teoria da gestão de
conhecimento a qual continua a produzir evidência sobre a
importância dos activos intangíveis como fonte de valor.

BARROS, José Manuel de Araújo (2010) - Cláusulas contratuais gerais. Coimbra: Wolters
Kluwer: Coimbra.
Resumo: Nesta obra parte substancial do trabalho do autor foi
de compilação jurisprudencial. Trata-se essencialmente de um
instrumento de consulta. Registos das decisões dos tribunais
superiores e dos seus sumários. Em várias ocasiões, transcreveu
trechos mais impressivos e reportou sentenças de primeira
instância. Coerentemente, nas anotações, cingiu-se sobretudo à
jurisprudência, sem descurar a doutrina. Esteve sempre presente
a preocupação de articular os preceitos do DL n.º 446/85 com
outra legislação, maxime com as pertinentes normas do Código
Civil.

DIAS, Jorge de Figueiredo (2009) - Direito penal português: parte geral II. As consequências
Jurídicas do crime. Coimbra: Coimbra.
Resumo: Este livro constitui um desenvolvimento do ensino, nas
cadeiras de «Direito Penal 2» e de «Direito e Processo Penal»
leccionadas pelo autor na Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra. A sua elaboração teve início em fins de 1988 e
decorreu, ao mesmo tempo que tiveram lugar os trabalhos, a que
presidiu, da Comissão Revisora do Código Penal de 1982. Tal
circunstância acabou por influenciar, em não pequena medida, o
tempo e o modo da obra.

CRUZ, José Neves (2008) - Economia e política: uma abordagem dialéctica da escolha
pública. Coimbra : Coimbra.
Resumo: A fronteira das Finanças Públicas tem vindo a expandirse com a inclusão de muitos desenvolvimentos produzidos na
área do federalismo fiscal, razão pela qual em muitos compêndios
esta problemática da governação a nível regional e local passou a
ter um capítulo autonomizado. Outro desenvolvimento que veio
a expandir a fronteira da disciplina tem a ver com um regresso ao
estudo de temas da Economia Política com especial ênfase para
os contributos na área da Teoria da Escolha Pública.
SANCHES, J. L. Saldanha ; CÂMARA, Francisco de Sousa da ; GAMA, João Taborda da (Org.)
(2009) - Reestruturação de empresas e limites do planeamento fiscal . Coimbra : Coimbra.
Resumo: São muitos os problemas levantados pelas normas que
visam limitar o planeamento fiscal no campo da reestruturação
de empresas; são normas que convidam a uma discussão séria
da sua metodologia, como se procurou fazer na Conferência
sobre “Reestruturação de Empresas e Limites do Planeamento
Fiscal”, organizada pela Revista Fiscalidade, pela Associação
Portuguesa de Consultores Fiscais e pela Jurisnova.

ALVES, Carlos Teixeira (2007) - Comportamento organizacional : a gestão de crise nas
organizações. Lisboa : Escolar.
Resumo: Esta é uma obra, cujo argumento o leitor só
lentamente vai descortinando, quase como num romance
policial. Nela, o homem é posto a ocupar vários espaços da sua
existência individual e social e, dentro de cada um, a pertencer
a várias organizações - cada uma impondo-lhe a prossecução
de certos fins, sugerindo-lhe chamamentos diversos, limitando
o seu comportamento através de restrições variadas.

AMARAL, João Ferreira do; et al. (2007) - Introdução à economia. 2ª ed. Lisboa : Escolar.
Resumo: O presente manual pretende fornecer aos estudantes
dos introdutórios de Macroeconomia e ao leitor interessado
nos temas macroeconómicos um texto de apoio que lhes
permita realizar uma primeira abordagem sistemática destes
temas.
O manual aborda os assuntos do ponto de vista teórico, mas
exemplifica as principais questões referindo-as à realidade
portuguesa actual.
PEREIRA, Paulo Trigo ; et al. (2009) - Economia e finanças públicas. 3ª ed. Lisboa : Escolar.
Resumo: Economia e Finanças Públicas é um livro que, para
além de apresentar os fundamentos teóricos da intervenção do
sector público na economia, se afigura útil para quem pretenda
igualmente conhecer a realidade institucional e financeira das
administrações públicas em Portugal.

GILBERTO, Fernando (2009) - Manual prático da mediação de seguros. Lisboa : Lidel.
Resumo: Actividade com dezenas de anos em Portugal, a
mediação de seguros continua a ser o principal canal de venda
dos seguros do ramo não vida. Distribuídos por diversas
categorias, os profissionais da mediação de seguros
representam milhares de empregos e um volume de negócios
que ascende anualmente a dezenas de milhões de euros.

RODRIGUES, Luís Silva (2010) - Utilização do Excel 2007 para economia e gestão . 2ª ed.
rev. Lisboa : FCA.
Resumo: Este livro dirigido a estudantes e docentes do ensino
secundário, universitário e profissional, bem como a
profissionais das áreas de Economia e Gestão e a todos os
interessados em aprender mais sobre o Excel, procura
combinar dois aspectos importantes na aprendizagem desta
ferramenta: por um lado a apresentação dos fundamentos
teórico-práticos associados a cada uma das funcionalidades e,
por outro, a prática através de inúmeros exemplos e exercícios.

NABAIS, Carlos Alberto da Fonseca ; FERREIRA, Ricardo Viseu (2010) - Microeconomia :
lições & exercícios. Lisboa : Lidel.
Resumo: Este livro reflecte, de uma forma equilibrada, a
Microeconomia tradicional e as modernas contribuições,
enriquecido com a resolução de muitos exercícios e testes de
exame de várias universidades e institutos politécnicos do país.
Destina-se aos cursos universitários de licenciatura e pósgraduação em Economia, Gestão de Empresas, Marketing e
Direito, entre outras ciências.

FERREIRA, Manuel Portugal ; REIS, Nuno Rosa ; SERRA, Fernando Ribeiro (2009) - Marketing
para empreendedores e pequenas empresas. 2ª ed. Lisboa : Lidel.
Resumo: Nesta obra o marketing aplica-se aos novos projectos
empreendedores e pequenas empresas, proporcionando assim
ao leitor e potencial (ou realizado) empreendedor um conjunto
alargado de conceitos e ferramentas que lhe serão
directamente úteis na sua pequena e média empresa. Muitos
exemplos acompanham a apresentação dos conceitos e cada
capítulo conclui com alguns exercícios para testar os seus
conhecimentos.

ARAÚJO, Fernando (2009) - Introdução à economia. 3ª ed. Coimbra : Almedina.
Resumo: O autor, pretendeu com a 3.ª edição da obra
“Introdução à Economia”, atingir o ponto de equilíbrio, ou seja,
uma densidade e estruturação que permitam ao leitor alcançar,
no espaço de um único texto, uma visão razoavelmente ampla
e actualizada dos temas básicos da Ciência Económica.

NUNES, A. J. Avelãs (2008) - Noção e objecto da economia política. Coimbra: Almedina.
Resumo: Nesta obra, o autor problematiza a definição do
objecto da ciência económica, que não é uma questão
resolvida e indiscutível. Sublinha que a Economia Política
surgiu como "ciência da burguesia" num período em que esta
era a classe em condições de (e interessada em) analisar
objectivamente a sociedade e a economia.

MARQUES, Alfredo (2006) - Economia da União Europeia. Coimbra: Almedina.

Resumo: Neste livro apresentam-se e discutem-se, no plano
da teoria e a nível empírico, os principais elementos da
integração económica europeia realizada no quadro da UE,
procurando-se sobretudo apreender os efeitos práticos desta
experiência.

MARTÍNEZ, Soares (2010) - Economia política. 11ª ed. Coimbra : Almedina.
Resumo: Nesta obra destacam-se os assuntos: - A Metodologia
Económica - Os Conceitos Económicos Fundamentais - A
Evolução do Pensamento e dos Factos Económicos - A Base
Demográfica do Processo Económico - A Produção - A Moeda Os Preços - O Crédito - A Repartição - O Consumo - O Equilíbrio
Económico - As Relações Económicas Internacionais - O
Desenvolvimento Económico e o Planeamento.

GERALDES, António Santos Abrantes (2010) - Suspensão de despedimento e outros
procedimentos cautelares no processo do trabalho. Coimbra: Almedina.
Resumo: Nesta obra procede-se a uma abordagem das
diversas providências cautelares ligadas ao Direito do
Trabalho, com especial destaque para a suspensão do
despedimento individual, nas suas diversas vertentes, e para
o despedimento colectivo.

SILVA, João Calvão da (2008) - Compra e venda de coisas defeituosas: conformidade e
segurança. 5ª ed. Coimbra : Almedina.

Resumo: Numa exposição sintética e pedagógica, analisa-se
aqui o essencial do tema proposto (Compra e Venda de
Coisas Defeituosas) em três partes, correspondentes a
outras tantas sedes legais da matéria

SILVA, João Calvão da (2010) - Venda de bens de consumo. 4ª ed. Coimbra : Almedina.

Resumo: A venda de bens de consumo, regulada pelo
Decreto-lei n.º 67/2003, de 8 de Abril, sofreu alterações e
aditamentos introduzidos pelo Decreto-lei nº 34/2008, de
21 de Maio. Razão pela qual se impunha esta actualização

ALMEIDA, Carlota Pizarro (org.) (2010) - Código de processo penal. 7ª ed. Coimbra :
Almedina.
Resumo: Colectânea de legislação actualizada.

ILHÉU, Fernanda (2009) - Estratégia de marketing internacional : casos de empresas
portuguesas. Coimbra : Almedina.
Resumo: A procura de gestores internacionais, com um mindset
global, já começou em todos os países industrializados. Quem são
eles? Quais devem ser as suas qualidades e competências?
A escassez, em Portugal, desses gestores é apontada pelos
empresários como um dos entraves à internacionalização das
empresas portuguesas. O objectivo deste livro é precisamente
contribuir para essa formação como um dos principais
instrumentos de desenvolvimento da estratégia de uma
organização internacional. Para além do enquadramento teórico
das decisões estratégicas de internacionalização, de escolha de
mercados, de modos de entrada e de marketing, este livro
apresenta casos de empresas portuguesas com sucesso no
mercado internacional.

QUELHAS, Ana Paula (2010) - Seguros de vida e fundos de pensões : uma perspectiva
financeira e actuarial. Coimbra : Almedina.

Resumo: O presente texto tem como objectivo apresentar e
discutir os aspectos financeiros e actuariais subjacentes a
alguns dos produtos financeiros que se inserem no segmento
da previdência privada, a saber, as rendas de capitalização,
os seguros de vida e os planos e os fundos de pensões.

GONÇALVES, Fernando; ALVES, Manuel João (org.) (2010) - Código do trabalho. 24ª ed.
Coimbra : Almedina.

Resumo: Colectânea de legislação actualizada.

FERREIRA, Manuel Cavaleiro de (2010) - Lições de direito penal : parte geral. Coimbra :
Almedina.
Resumo: Com a sua tensão para o fundamental, a exigência de
coerência, a coragem de questionar o dominante, o vivo
espírito crítico, as Lições tiveram a virtude de desenvolver a
capacidade de pensar autonomamente o Direito (objectivo
essencial de todo o ensino académico).

ALMEIDA, Carlota Pizarro de (2010) - Código penal. 15ª ed. Coimbra : Almedina.

Resumo: Colectânea de legislação actualizada.

PEREIRA, Paulo Trigo (2009) - Economia e finanças públicas: da teoria à prática. 2ª ed.
Coimbra : Almedina.
Resumo: Este livro não pretende dar respostas, mas
sobretudo colocar questões, fornecer dados empíricos, e
apresentar exercícios práticos aplicados sobretudo a Portugal,
mas também a outros países da União Europeia.

BDJUR (org.) (2010) - Código de processo do trabalho. 7ª ed. Coimbra : Almedina.

Resumo: Compilação de legislação actualizada sobre o
Processo do Trabalho.

QUINTAS, Paula; Quintas, Hélder (2010) - Manual de direito do trabalho e de processo do
trabalho. Coimbra : Almedina.
Resumo: Este manual é dividido em três partes: a primeira,
dedicada à relação laboral propriamente dita; a segunda,
relativa à temática processualística; a última, contendo
minutas de contratos e procedimentos.

CONCEIÇÃO, Apelles J. B. (2008) - Segurança social : manual prático. 8ª ed. Coimbra :
Almedina.
Resumo: Neste “Manual Prático da Segurança Socia”l
pretende-se disponibilizar o máximo de informação
considerada de maior utilidade dominantemente no âmbito
do designado regime geral da segurança social. Nesta
edição, o autor mostra-nos como os sistemas de segurança
social estão estruturados, explicando todas as suas
componentes, facilitando desta forma o acesso e a
compreensão destas matérias ao cidadão comum.

CARVALHO, Paula Marques (2010) - Manual prático de processo penal. 5ª ed. Coimbra :
Almedina.
Resumo: Esta obra tem como finalidade fornecer um
instrumento de trabalho, de cariz essencialmente prático,
aos profissionais forenses que lidam com o Processo Penal,
incidindo sobre questões elementares que se levantam
neste domínio.

GAMA, Ana Paula Matias (2009) - A emergência da nova economia : o que mudou na
avaliação de empresas?. Coimbra : Almedina.
Resumo: Um dos fenómenos mais enigmáticos dos últimos
anos consistiu na avaliação das Ofertas Públicas de Aquisição
(OPA) das empresas das novas tecnologias. O facto de estas
empresas terem avançado para o mercado de capitais muito
jovens e com registo de prejuízos não impediu a obtenção de
elevadas capitalizações bolsistas. Este fenómeno ficou
conhecido na literatura anglo-saxónica por "negative pricing of
losses", ou seja, a valorização positiva dos prejuízos. O
objectivo deste trabalho consiste em analisar esta aparente
anomalia.
CALDEIRA, Jorge (2009) - Monitorização da perfomance organizacional. Coimbra :
Almedina.
Resumo: Não basta planear. É preciso executar e acompanhar
os resultados dessa execução com vista a garantir que os
objectivos estabelecidos estão sob controlo. Este livro trata da
concepção e implementação de “scorecards” baseados na
experiência do autor, sendo por isso relevante para todos os
que pretendem pôr em prática um processo interno de
controlo de gestão.

FERREIRA, Eduardo (2010) - Ratings : 50 perguntas e respostas. Vila Nova de Famalicão :
Centro Atlântico.

Resumo: Descubra o que é um rating, e como essas
classificações têm um impacto directo nas vidas de milhões de
pessoas – incluindo a sua.

___________________________________________________________

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Adufe

Título

Periodicidade
Semestral

Nº 17 (Jul./Dez. 2010)

Itens recebidos

B-i: revista da ACIDI

Mensal

Nº 83 (Ago. 2010)

Boletim do Centro de Estudos de Trimestral
História da Contabilidade

Nº 50 (Out. 2010)

Boletim do Contribuinte

Quinzenal

Nº 19 (1ª Out. 2010)

Boletim Estatístico

Mensal

Nº 9 (Set. 2010)

Cadernos de Justiça Administrativa

Bimestral

Nº 82 (Jul./Ago. 2010)

Contabilidade & Empresas

Bimestral

Nº 5 (Set./Out. 2010)

Educare educere

Semestral

Nº especial (Jul. 2010)

Exame

Mensal

Nº 319 ( Nov. 2010)

Forum Estudante

Mensal

Nº 227 (Set. 2010)

Gazeta do Interior

Semanal

Nº 1137 (29 Set. 2010)
Nº 1138 (06 Out. 2010)
Nº 1139 (13 Out. 2010)
Nº 1140 (20 Out. 2010)
Nº 1141 (27 Out. 2010)

Indicadores de Conjuntura

Mensal

Nº 9 (Set. 2010)

Inforbanca

Trimestral

Nº 86 (Out. /Dez. 2010)

Invest

Mensal

Nº 69 (Out. 2010)

Jornal das Empresas

Irregular

Nº 44 (14 Out. 2010)

Jornal de Contabilidade

Mensal

Nº 403 (Out. 2010)

Jornal do Fundão

Semanal

Nº 3346 (30 Set. 2010)
Nº 3347 (07 Out. 2010)
Nº 3348 (14 Out. 2010)
Nº 3349 (21 Out. 2010)
Nº 3350 (28 Out. 2010)

O Interior

Semanal

Nº 562 (30 Set. 2010)
Nº 563 (07 Out. 2010)
Nº 564 (14 Out. 2010)
Nº 565 (21 Out. 2010)
Nº 566 (28 Out. 2010)

Título
Portuguese Journal of Management
Studies

Periodicidade
Irregular

Nº 2 (2010)

Itens recebidos

Raiano

Mensal

Nº 409 (Out. 2010)

Reconquista

Semanal

Nº 3368 (30 Set. 2010)
Nº 3369 (07 Out. 2010)
Nº 3370 (14 Out. 2010)
Nº 3371 (21 Out. 2010)
Nº 3372 (28 Out. 2010)

Recursos Humanos Magazine

Bimestral

Nº 70 (Set. /Out. 2010)

Região Centro

Trimestral

Nº 7 (2º Trim. 2010)

Revisores & Auditores

Trimestral

Nº 50 (Jul. / Set. 2010)

Revista Fiscal

Mensal

Nº 6 (Set. /Out. 2007)

TOC

Mensal

Nº 126 (Set. 2010)

Trabalho & Segurança Social

Mensal

Nº 9 (Out. 2010)

___________________________________________________________

OUTRAS NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA
___________________________________________________________

