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MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
ROBERTO, José Gonçalves (2010) - Sistema de normalização contabilística (SNC)
exemplificado. Lisboa : Verlag Dashöfer.
RESUMO: Para melhor compreensão dos conceitos teóricos das Normas
Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF), os autores exemplificam
várias temáticas com situações práticas. A apresentação dos mais de 180
exemplos rompe com o modelo habitual já que estes são acompanhados
de um enquadramento teórico de cada NCRF. Esta publicação inclui:
Uma tabela de equivalências do POC para o SNC: (nas contas com
equivalência directa) para preenchimento das equivalências que se
adeqúem aos activos e passivos que as constituem; Uma tabela de
equivalências do SNC para o POC: estando em funcionamento o plano de
contas SNC em cada empresa e nos anos subsequentes, pode ser
necessário consultar extractos de contas anteriores a 2010 e saber qual
era a conta POC equivalente ao SNC em uso; Um Código de Contas
destacável; Um CD com a legislação complementar.

ASCENSÃO, J. Oliveira (org.) (1996) - Direito penal I : roteiro. Lisboa : Associação
Académica da Faculdade de Direito.

RESUMO: Organizado pelo Prof. Doutor J. Oliveira Ascensão
para uso dos alunos.

SANTOS, Norberto Pinto dos ; António Gama (coord.) (2008) - Lazer : da libertação
do tempo à conquista das práticas. Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra.
RESUMO: O lazer torna-se num tema de crescente importância

incorporando-se no âmago das sociedades contemporâneas. Esta
obra abre com dois textos iniciadores Notas para uma geografia do
tempo - livre e Residência secundária e espaço rural. A estes seguemse textos de natureza exploratória Tempo livre, lazer e terciário,

Fundamentos para uma Geografia do tempo livre e Associativismo e
práticas de lazer; que encerra com Os espaços/tempos de Lazer na
sociedade de consumo contemporânea.
Os restantes capítulos abordam temas como desportos radicais,
espaço e lugares, relações trabalho/lazer, género e consumo, espaço
rural, lazer nocturno e enoturismo.

FINURAS, António Paulo (2010) - Humanus : pessoas iguais, culturas diferentes.
Lisboa : Sílabo.
RESUMO: O autor empreende uma visita aos grandes teóricos da
Sociologia e aos principais estudos realizados neste domínio. Deste modo,
intercala a reflexão teórica com exemplos práticos da expressão das
diferenças culturais em várias culturas e sociedades, analisa e explica os
porquês dessas diferenças. Realiza também uma reflexão sobre alguns dos
principais temas da nossa modernidade: da origem e evolução das
sociedades e culturas humanas ao poder nas suas diferentes formas,
passando pelas questões da identidade pessoal e colectiva nas diferentes
sociedades até uma incursão pelos assuntos da sociologia do quotidiano e a
forma como se expressam em diferentes culturas. Debate a aceitação do
poder e da desigualdade nas sociedades, o nepotismo, a corrupção, o
suicídio e a miríade de atitudes humanas face às leis, às regras e ao Estado
bem como as diferentes formas de comunicação, percepção do tempo e da
pontualidade.

SILVA, Germano Marques da (2008) - Direito penal português : parte geral III : teoria
das penas e medidas de segurança. 2ª ed. rev. e actualizada. Lisboa : Verbo.

RESUMO: As alterações introduzidas no Código Penal pela Lei
n.º 59/2007, de 4 de Setembro, justificam por si só uma nova
edição deste Volume, tantas e tão importantes que são.

FREUND, Francisco Tommy (2009) - Festas & recepções : gastronomia, organização
e cerimonial. 2ª ed. Rio de Janeiro : SENAC.
RESUMO: Este livro apresenta dados e dicas fundamentais para a
planificação de eventos, reunidos ao longo dos mais de 20 anos
de experiência em hotelaria do autor Francisco Tommy Freund.
A obra procura orientar o leitor na realização de eventos festivos
e de negócios.

CANTON, Antonia Marisa (2010) - Eventos : ferramenta de sustentação para as
organizações do terceiro setor. São Paulo : Roca.
RESUMO: As Organizações do Terceiro Sector têm oferecido muitas
oportunidades para a realização de acções benéficas, com resultados
confiáveis para toda a sociedade. Estas acções, mobilizadas pela participação
activa da empresa privada e de expressivo corpo de voluntários, resultam,
muitas vezes, de planeamentos estratégicos e de projectos especiais visando
alcançar os objectivos propostos. Os eventos entram como instrumento de
processo, no que diz respeito a criatividade, planeamento, organização e
realização. Outro aspecto, de real importância, é a possibilidade que os
eventos apresentam de, estrategicamente, serem utilizados pelas organizações
como elemento catalisador e facilitador de recursos, junto ao Estado e à
iniciativa privada. Este estudo sugere o conhecimento da missão social da
empresa de iniciativa privada, onde o 'marketing' social surge, hoje, como uma
realidade e uma constante presença de actuação no mercado.

SOARES, Esther Proença ; Maria Felícia da Câmara Falcão (2010) - A mesa : arranjo &
etiqueta. 9ª ed. Barueri : Manole.

RESUMO: Este é um pequeno mas ambicioso manual destinado
a esclarecer, de forma simples e rápida, as dificuldades mais
comuns encontradas em almoços de negócios, festas, coquetéis,
situações que possam pregar pequenas armadilhas, complicadas
apenas para quem não as conhece.

PANOSSO NETTO, Alexandre ; Marilia Gomes dos Reis Ansarah (ed. ) (2009) Segmentação do mercado turístico : estudos, produtos e perspectivas. Barueri :
Manole.
RESUMO: Esta obra “aborda as tendências de mercado com
eficiência e sinaliza novos tempos para quem quer sobreviver
trabalhando no sector do turismo”, expõe os novos e os tradicionais
segmentos do turismo no panorama actual, com enfoque na realidade
brasileira. Por meio de uma linguagem clara e uma abordagem
inovadora, fornece ferramentas que ajudam na compreensão das
complexas transformações que o setor vem sofrendo no Brasil e no
mundo.

PINHEIRO, Jorge Duarte (2010) - O direito da família contemporâneo : lições. - 3ª ed.
- Lisboa : AAFDL. Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.
RESUMO: A presente edição tem em conta as normas portuguesas
relevantes no campo do Direito da Família, nomeadamente as que
estão contidas na Lei n.º 23/2010, de 30 de Agosto (que altera a Lei n°
7/2001, de 11 de Maio, relativa às medidas de protecção das uniões de
facto) e na Lei n° 9/2010, de 31 de Maio (que permite o casamento civil
entre pessoas do mesmo sexo). É grande o impacto da Lei n° 9/2010, de
31 de Maio, num ramo do Direito até aí assente numa matriz
heterossexual, apesar de o diploma conter apenas cinco artigos. Na
verdade, não é uma mera 3a edição. Trata-se, afinal, da primeira
edição posterior ao abandono daquele que foi um dos pilares
fundamentais do Direito da Família.

TAVARES, Maria Manuel Valadares, (2011) - A gestão de pessoas : novos rumos desta
função nas organizações. Lisboa : Universidade Lusíada.
RESUMO: Gerir uma organização com sucesso é cada vez mais difícil. Para
vencer as dificuldades, a única estratégia estável é a da maximização do valor
da organização que é reconhecido pelos mercados de capitais e que é
assumido pelos próprios accionistas e trabalhadores. Ora este valor depende
cada vez mais, no quadro da Economia do Conhecimento, do seu mais
precioso activo, que não são os seus edifícios ou máquinas, mas sim as
pessoas que a integram pelo que é bem evidente que saber gerir pessoas
deixou de corresponder a uma actividade exclusiva do Serviço de Recursos
Humanos para passar a ser uma das vertentes mais nobres e importantes da
função de todo o gestor. É sobre a função de Gestão das Pessoas, tão crucial
para as nossas organizações, que incide este livro, apresenta as perspectivas e
os conhecimentos mais actuais sobre a forma como gerir um dos activos
estratégicos mais importantes; as pessoas que trabalham nas organizações.

PARREIRA, Artur Marecos (2010) - Liderança : a fórmula multiplex. Lisboa : Sílabo.
RESUMO: Dominar a tecnologia da liderança é uma questão de treino. Em
primeiro lugar, ajuste-se ao nível de complexidade do sistema humano que
lidera ou tenciona liderar: é a primeira condição da sua eficácia como líder.
Desenvolva as três competências fundamentais que todo o líder precisa de
ter. Saiba que um dos grandes erros cometidos por pessoas em postos de
liderança resulta da confusão destas posições: ter competências para uma
não garante competências para as outras. Só pode ser um líder eficaz, se
souber agir adequadamente nas quatro grandes tarefas que se colocam a
todos os líderes e às suas equipas: a decisão, a persuasão, a dinamização da
criatividade e o desenvolvimento da coesão, todas elas exigem práticas de
liderança bem definidas. Aplique-as com mestria. Lide com as emoções e
motivações dos seus colaboradores, aprenda a criar um alto envolvimento.

CAUPERS, João Pedro Barrosa (2009) - Introdução ao direito administrativo / João
Caupers. 10ª ed. Lisboa : Âncora.

RESUMO: A 10.ª edição desta obra sofreu grandes alterações
relativamente à anterior, de entre as quais se destacam:
a)Temas tratados pela primeira vez, como a função pública, o
domínio público, a regulação e a política administrativa;
b) Capítulos totalmente reescritos, como os relativos aos
contratos públicos e à responsabilidade da administração;
c) Resistematização muito significativa, consubstanciada no
tratamento autónomo e desenvolvido das fontes de direito
administrativo, incluindo o direito da União Europeia;
d) Revisão do tratamento da questão da discricionariedade.

CANO DE MAUVESÍN, José Manuel (2005) - Turismo cultural : manual del gestor de
patrimonio. Córdoba : Almuzara.

RESUMO: O turismo cultural está em alta. Espanha, graças ao seu
enorme património, tem um grande potencial e este novo
segmento vem complementar a oferta tradicional de turismo de
sol e praia. Mas, grande parte do património cultural, em mãos,
tanto públicas como privadas não está valorizada. Pretende-se
com este livro consciencializar os agentes da potencialidade
económica que advém do legado histórico.

SILVA, Luís (2009) - Casas no campo : etnografia do turismo rural em Portugal.
Lisboa : ICS. Instituto de Ciências Sociais.

RESUMO: Este livro apresenta elementos empíricos e teóricos de
reflexão sobre o turismo em espaço rural em Portugal, considerando
dados de natureza quantitativa e qualitativa, recolhidos numa
perspectiva multi-escalar. Mais precisamente, propõe-se integrar o
turismo em espaço rural nas dinâmicas da pós-ruralidade em Portugal,
identificar e caracterizar as unidades existentes no país, caracterizar os
proprietários das casas, estudar a respectiva procura e analisar as
repercussões do sector no desenvolvimento socioeconómico das
zonas rurais, tanto em termos perceptivos como efectivos.

CARVALHO, José Eduardo ; José Álvaro Assis Lopes ; Cassiano Maria Reimão (2011) Inovação, decisão e ética : trilogia para a gestão das organizações. Lisboa : Sílabo.
RESUMO: As inovações tecnológicas emergem a um ritmo vertiginoso
provocando profundas transformações em tudo aquilo que nos rodeia. A
mudança, para além de tecnológica, é também cultural. Quase todos os
aspectos da vida humana são por ela influenciados: está presente no trabalho,
no lazer e na educação e, gradualmente, vai-se tornando parte determinante
da vida na sociedade moderna, alterando-a e modelando-a. Porém, do mesmo
modo que se deve evitar uma estratégia de não desenvolvimento tecnológico
que pode conduzir a um empobrecimento, o desenvolvimento da ciência e
das tecnologias só deverá ser aplicado com o objectivo de contribuir para
aumentar o bem-estar e a felicidade individual e colectiva das pessoas. Esta
obra, inserindo-se nesta última perspectiva, apresenta aos gestores das
organizações os elementos conceptuais e instrumentais sobre inovação,
decisão e ética, a integrar nas suas estratégias de desenvolvimento e
competitividade de modo a que tenham sucesso no futuro.

LAUREANO, Raul Manuel da Silva ; Luís Lopes dos Santos (2011) - Fundamentos de
cálculo financeiro. Lisboa : Sílabo.

RESUMO: Esta é uma obra de estudo vocacionada para a
formação, actualização de conhecimento e consulta, que alia o
conhecimento científico e a vasta experiência académica dos
seus autores, à capacidade de comunicar e transmitir numa
linguagem simples e ilustrada com vários exemplos práticos, os
fundamentos e as técnicas do Cálculo Financeiro.
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título

Periodicidade

Itens recebidos

Agenda Cultural Município de
Proença-a-Nova

Mensal

(Dez. 2011)

Aposta

Mensal

Nº 101 (Dez. 2011)

Boletim do Contribuinte

Quinzenal

Contabilidade & Empresas

Bimensal

Dirigir

Trimestral

Nº 22 (2ª quinz. Nov. 2011)
Nº 23 (1ª quinz. Dez. 2011)
Nº 12 (Nov./Dez. 2011)
Nº 115/116 (Jul./Dez. 2011)
Nº 166 (Dez. 2011)

Ensino Magazine

Mensal

Ensino Superior

Trimestral

Forum estudante

Mensal

Nº 241 (Dez. 2011)

Gazeta do Interior

Semanal

Nº 1199 (07 Dez. 2011)
Nº 1200 (14 Dez. 2011)

Invest

Mensal

Nº 83 (Dez. 2011)

Jornal das Empresas

Irregular

Nº 55 (08 Dez. 2011)

Jornal do Fundão

Semanal

Nº 3407 (01 Dez. 2011)
Nº 3408 (08 Dez. 2011)
Nº 3409 (15 Dez. 2011)

O Interior

Semanal

Nº 623 (01 Dez. 2011)
Nº 624 (08 Dez. 2011)
Nº 625 (15 Dez. 2011)

O Perdigoto

Irregular

Nº 43 (Dez. 2011)

Politécnica

Anual

Nº 29 (Nov. 2011)

Raiano

Mensal

Nº 422 (02 Dez. 2011)

Reconquista

Semanal

Nº 3430 (07 Dez. 2011)
Nº 3431 (15 Dez. 2011)

Revista de Legislação e Jurisprudência

Bimestral

Nº 3969 (Jul./Ago. 2011)

Nº 42 (Out./Dez. 2011)

TOC

Mensal

Nº 140 (Nov. 2011)

Voz das Misericórdias

Mensal

(Nov. 2011)

