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MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
SANTANA, Vera (2009) - Género nos sindicatos : igualdades, desigualdades e diferenças.
Lisboa : Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Direcção-Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho.
RESUMO: Este estudo procura contribuir para colmatar uma lacuna
no conhecimento das desigualdades de oportunidades entre
mulheres e homens no mundo do trabalho, abordando a questão no
interior das organizações sindicais. Trata-se de uma apresentação
visualmente ilustrativa, com gráficos coloridos, para uma leitura
rápida que evidencia desigualdades e diferenças nos lugares de
poder sindical.

CORREIA, Miguel J. A. Pupo (2009) - Direito comercial : direito da empresa. 11ª ed. rev. e
actualizada. - Lisboa : Ediforum.

RESUMO: Nota do autor "A utilidade deste livro para os seus
destinatários depende, em grande medida, da sua actualidade em
face do direito positivo vigente, o que confirma a bondade da prática
de fazer sair uma nova edição decorridos não mais de dois anos
sobre a publicação da anterior. Esta indispensável tarefa da
actualização é, porém, sobremaneira dificultada pela dispersão de
fontes normativas relevantes no âmbito do Direito Comercial, bem
como pela persistência e até agravamento, em anos recentes, do uso
instrumental e incontinente do poder de legislar pelos órgãos do
Poder”.
LIMA, Pires de ; VARELA, Antunes (compil.) (2010) - Código civil anotado. Coimbra : Wolters
Kluwer : Coimbra.

RESUMO: Compilação actualizada de legislação.

BDJUR (Org.) (2010) - Código do registo civil. Coimbra : Almedina.

RESUMO: Compilação actualizada de legislação

NETO, Abílio (2010) - Código civil : anotado. 17ª ed. rev. e actualizada. Lisboa : Ediforum.

RESUMO: Compilação actualizada de legislação

SOUSA, Marcelo Rebelo de ; GALVÃO, Sofia (2000) - Introdução ao estudo do direito. 5ª
ed. - Lisboa : Lex.
RESUMO: A Sociedade, O Poder e o Direito • A Criação do
Direito Estadual • O Direito - O que é e como Regula as Relações
da Vida Social • Direito, Valores e Opções • Bibliografia
Complementar. Aditamentos, actualizações e sobretudo a
inclusão, no final de cada capítulo, de questões para reflexão e
revisão da temática versada. Resumos, capítulo a capítulo, e a
bibliografia sucinta, por áreas e no final, pretendendo
proporcionar outras pistas para quem quiser ir mais longe e mais
fundo na sua informação e formação.

CORDEIRO, António Menezes (2007) - Manual de direito das sociedades : das sociedades
em geral. 2ª ed. actualizada e aumentada. - Coimbra : Almedina.

RESUMO: Compilação de legislação sobre Direito das Sociedades
largamente anotada.

CUNHA, Paulo Olavo (2010) - Direito das sociedades comerciais. Coimbra : Almedina.
RESUMO: Compilação de legislação sobre Direito das Sociedades
Comerciais amplamente comentada. Nesta 4ª edição, que
representa, relativamente à edição original, um aumento muito
substancial, no que respeita ao conteúdo e às fontes a que
recorremos. Procurando manter a estrutura original, o presente
livro tem 895 páginas de texto (num total superior a 1000) e inclui,
para além do índice geral e da indispensável bibliografia (nacional e
estrangeira) citada, índices analítico e de jurisprudência.

FERREIRA, Luís Jorge do Nascimento (2009) - Leis do turismo : novos diplomas comentados
e anotados. 4ª ed. rev. e actualizada. Lisboa : Quid Juris.

RESUMO: Compilação actualizada de legislação sobre Turismo.
Com as alterações do Dec.Lei n.º 228/2009, de 14 de Setembro.

PROENÇA, José João Gonçalves (2008) - Direito da família. 4ª ed. rev. e actualizada. - Lisboa
: Universidade Lusíada.
RESUMO: A instituição familiar como que gera o seu próprio direito,
limitando-se muitas vezes o legislador a dar força imperativa, às
normas e preceitos assim criadas institucionalmente. Tais normas e
regras nasceram e formaram-se no seio do próprio agregado familiar
sob o impulso de sentimentos e necessidades que são
simultaneamente causa e efeito das mais profundas exigências da
natureza humana. Daí a sua importância e perenidade que nenhum
poder civil conseguirá afectar ou destruir.

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de (2009) - Curso de direito comercial. 3ª ed. - Coimbra :
Almedina.
RESUMO: Compilação e explicação de Direito Comercial. A 3.ª
edição. Que acrescenta percursos. O (novo) capítulo VII preenche
mais de cento e sessenta páginas. No resto, com um retoque aqui e
ali, o livro mantém-se idêntico (ainda sem actualizações
bibliográficas, salvo num ponto ou noutro).

CAMPOS, Diogo Leite de (2010) - Lições de direito da família e das sucessões. 2ª ed. rev. e
actualizada. - Coimbra : Almedina.
RESUMO: Noção jurídica actual da família. O campo do direito da
família e das sucessões • A família como problema normativo • A
família como entidade social • Evolução histórica do Direito da
Família (em sentido lato) • A desinstitucionalização da família: do
direito público ao direito privado • Princípios constitucionais do
Direito da Família • Fontes do Direito da Família • Caracteres do
Direito da Família • Caracteres dos direitos familiares.

Agrupamento de Escolas Cidade de Castelo Branco (ed.) (2010) - O canto das cegonhas :
Castelo Branco habitat de cegonhas. Castelo Branco : Agrupamento de Escolas Cidade de
Castelo Branco.
RESUMO: Catálogo do projecto escolar “Castelo Branco habitat de
cegonhas” levado a cabo pelo Agrupamento de Escolas Cidade de
Castelo Branco

GUIMARÃES, Joaquim Fernando da Cunha (2010) - 5 anos : 2005/2010 : portal Infocontab.
Braga : Infocontab.

RESUMO: Esta obra destina-se a registar a dupla efeméride do 5º
aniversário do portal INFOCONTAB e o 1º aniversário do portal
INFOCONTAB-HISTÓRIA

VELLAS, François (2004) - Economía y política del turismo internacional. Madrid : Sintesis.

RESUMO: O turismo internacional é hoje um dos pilares básicos do
desenvolvimento da política económica e de gestão. Este livro
apresenta uma visão global dos fluxos turísticos mundiais, a oferta
turística de cadeias de hotéis e operadores turísticos, bem como as
bases de especialização na oferta de determinados países. Também
aborda o financiamento de investimentos no turismo e a sua
rentabilidade através de uma análise macroeconómica.
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