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MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS

DIAS, José Eduardo Figueiredo ; Fernanda Paula Oliveira (2011) - Noções
fundamentais de direito, 2ª ed. Coimbra : Almedina.

Resumo: A presente publicação tem uma vocação
essencialmente didáctica, visando facilitar a tarefa dos
alunos que, pela primeira vez, contactam com o direito
administrativo. Nesta segunda edição, foram acrescentados
novos capítulos: as garantias dos administradores perante a
Administração Pública; os bens na Administração e os
regimes a que estão sujeitos; o pessoal da Administração
Pública e a relação jurídica de emprego público.

FONSECA, Isabel Celeste M. (2011) - Direito da organização administrativa : roteiro.
Coimbra : Almedina.

Resumo: Este livro tem um desiderato muito modesto: visa
realizar um objectivo de ordem pedagógica, uma vez que
se destina fundamentalmente aos alunos do Curso de
Licenciatura em Direito, em Administração Pública e
Solicitadoria, e tem a pretensão de servir de roteiro a
quem inicia ou revisita o estudo do direito da organização
administrativa e se aventura em domínios do direito
administrativo em constante mudança.

MANSO, Luís Duarte ; Leandro Caldas Esteves (2010) - Direito fiscal : casos práticos
resolvidos. Lisboa : Quid Juris.

Resumo: Precioso instrumento de apoio na resolução de
«hipóteses» e de questões práticas acerca da relação
jurídica fiscal. Este livro reúne casos práticos resolvidos
sobre: • Direito Tributário • Tipologia de Impostos • Fontes
de Direito Fiscal • Relação Jurídico-Fiscal • Transparência
Fiscal Garantias dos Contribuintes • IRS • IMI • IMT • IVA •
Processo Tributário • Direito Penal Fiscal • Orçamento e
Fiscalidade.

CARLOS, Américo Brás, et al. (2010) - Guia dos impostos em Portugal : 2011. – Lisboa
: Quid Juris.

Resumo: A informação rápida, prática e rigorosa sobre todas
as
situações
fiscalmente
relevantes.
Ocupa-se
designadamente • da tributação do rendimento, do
património e do consumo • das garantias dos contribuintes •
dos benefícios fiscais • e das infracções tributárias. Inclui
legislação e numerosos exemplos. Índices geral e por
assuntos.

TAVARES, Gonçalo Guerra ; Nuno Monteiro Dente (coment) (2009) - Código dos
contratos públicos. - Coimbra : Almedina, 2009

Resumo: Este volume que agora se apresenta beneficia de
um ano de reflexão dos Autores, estando nele já reflectidos,
quer os artigos doutrinais que entretanto foram sendo
publicados nesta matéria quer os contributos de alguma
jurisprudência nacional e comunitária entretanto produzida.
Por outro lado, tiveram-se também em conta neste
comentário todas as alterações legislativas ao Código que
foram entretanto publicadas, nomeadamente a recente
alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2
de Outubro.

ROCHA, Isabel ; Joaquim Freitas Rocha (coord.) (2011) – Fiscal, 27ª ed. Porto : Porto
Editora.

Resumo: Compilação de legislação actualizada

BDJUR (org.) (2011) - Código de processo penal . Coimbra : Almedina.

Resumo: Compilação de legislação actualizada

CARVALHO, Paula Marques (2011) - Manual prático de processo penal, 6ª ed. Coimbra : Almedina.
Resumo: A obra que ora se publica tem como propósito
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. Com efeito,
procurámos combinar a simplicidade e a clareza da
exposição das matérias abordadas com uma visão, tanto
quanto possível, global da dinâmica processual.

VALLES, Edgar (2009) - Actos notariais do advogado, 5ª ed. Coimbra : Almedina.

Resumo: Mais do que nunca os advogados necessitam de
possuir conhecimentos elementares sobre as áreas em que
lhes foram atribuídas novas competências. Fazer
conferência de fotocópias, reconhecimento de assinaturas,
termos de autenticação, procurações, certificados de
tradução não é difícil nem complexo. Mas tem a sua técnica,
há procedimentos a cumprir. Impõe-se, por conseguinte,
formação específica, objectivo deste trabalho.

LOPES, J. de Seabra (2011) - Direito dos registos e do notariado, 6ª ed. Coimbra :
Almedina.
Resumo: O ordenamento jurídico da instituição "registos e
notariado" sofreu profundas alterações nos anos recentes; foi
também significativamente alterada a organização dos serviços
que a servem, bem como as infra-estruturas tecnológicas que a
suportam. A consolidação das bases de dados dos registos civil,
comercial e predial - SIRIC, SIRCOM e SIRP, respectivamente permitiu a generalização dos registos online, realização que
representa para os utentes, e particularmente para os profissionais
do direito, um assinalável progresso. As alterações legislativas
foram, em consequência, muito profundas, e são reflectidas na
presente edição.

PINTO, Mário Paulo Teixeira (2011) - Microsoft Excel 2010. Vila Nova de Famalicão :
Centro Atlântico.
Resumo: Este livro propõe-se contribuir para um maior
conhecimento das potencialidades do Microsoft Excel 2010,
baseando-se em exemplos passo-a-passo, ilustrados a cores,
que guiam o utilizador na execução decifrada de cada
procedimento. Formatar e organizar dados, formatação de
células, folhas de cálculo e livros, Protecção de dados, Partilha
e Revisão, Gráficos, Fórmulas e Funções, Técnicas de
Simulação e de Análise de dados, Listas de dados, Tabelas
dinâmicas, Atalhos úteis.

COELHO, José Dias (coord.) (2011) - Do plano tecnológico à agenda digital : cinco
anos de tomadas de posição do grupo de alto nível da APDSI. Lisboa : Sílabo.
Resumo: A Associação para a Promoção e o
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) criou
um Grupo de Alto Nível (GAN) com o objectivo de produzir
uma avaliação da acção dos órgãos de soberania e de outras
iniciativas relevantes na área da Sociedade da Informação e
do Conhecimento. Da actividade do GAN resultaram até
agora dez documentos que se reúnem nesta obra,
fechando-se desta forma um ciclo correspondente a cerca
de cinco anos de actividade e que coincide também com
um ciclo político da sociedade portuguesa.
LEITÃO, Hélder Martins (2009) - Direito do contribuinte à informação e à audição
prévia : comentários : exemplos práticos. 3ª ed. Porto : Almeida & Leitão.
Resumo: Neste trabalho o autor informa das possibilidades que o
contribuinte tem de saber tudo quanto ocorre nos processos em
que figura como parte e, bem assim, depois de tomar
conhecimento como pode participar, no sentido de evitar más
decisões por parte da Fazenda Pública. No Direito à Informação
são indicados e explicados os dispositivos legais em que se pode
apoiar o contribuinte. No Direito à Participação enunciam-se os
princípios básicos e dá-se nota explicativa do direito à audição
prévia. Há todo um capítulo votado à exemplificação através da
mostra de casos reais.

LEITÃO, Hélder Martins (2009) - Reclamação tributária : revisão da matéria
colectável : recurso hierárquico. 3ª ed. Porto : Almeida & Leitão.

Resumo: Os três temas propostos neste trabalho, encerram
grande importância para o contribuinte. Quando e se
utilizados devidamente podem evitar perdas de tempo e,
porventura, a desnecessidade do emprego da via
contenciosa, assaz cara e morosa.

SOUSA, Maria José, et al. (2008) - Gestão de recursos humanos : métodos e práticas.
5ª ed. Lisboa : Lidel.
Resumo: A Gestão de Recursos Humanos: métodos e práticas é
uma obra que procura dar uma visão pragmática sobre a gestão
de recursos humanos nas organizações. Apresenta as principais
práticas de gestão de recursos humanos através de um quadro
teórico e exercícios com casos práticos. Cada capítulo é iniciado
por uma abordagem teórica integrando exercícios com casos
práticos, ilustrados com esquemas e formulários, sempre que tal
se verifique adequado. A última parte do livro aborda ainda as
questões relacionadas com a mudança organizacional e o
Balanced Scorecard como instrumento de apoio à gestão de
recursos humanos.

LEITÃO, Hélder Martins (2009) - O processo de impugnação tributária. 3ª ed. Porto :
Almeida & Leitão.

Resumo: Alterações legislativas entrementes aparecidas e
também o desejo de aumentar o texto e o aprimorar,
constitui a motivação para esta saída a lume. E, claro é, o
facto de a sociedade deambulatória em temas tributários ter
vindo a acolher com visível agrado os trabalhos da lavra do
autor. (Prefácio à 3.ª Edição)

LÓPEZ NAVAZA, Carlos ; Ángel Martin Soteras ; António Nogueira da Costa (2008) Estratégias. Porto : Vida Económica.
Resumo: Combinando a teoria sobre estratégias empresariais
com exemplos da prática habitual, retirados das notícias
publicadas na imprensa económica especializada e,
inclusive, na imprensa diária generalista, os autores,
demonstram a aplicação real das teorias expostas. O
principal objectivo dos conteúdos deste livro é ajudar a
esclarecer, ampliar e consolidar o conhecimento sobre esta
matéria, estimulando nos leitores a intuição estratégica, tão
necessária nas pessoas que actualmente dirigem as
empresas.

MARTINS, Carlos Alexandre Quelhas ; Eduardo Sá Silva (2011) - Classe 2 : contas a
receber e a pagar : abordagem contabolística, fiscal e auditoria. Porto : Vida
Económica.
Resumo: Este livro representa um contributo do maior relevo
para percepção e aplicação das regras referentes a esta específica
parte do Sistema Contabilístico. O rigoroso tratamento
contabilístico destas contas é de vital importância para uma
gestão empresarial prudente, responsável e, especialmente na
actual situação indistinta, deve merecer atenções redobradas. A
obra é enriquecida com 11 esquemas, comparações com o POC Plano Oficial de Contabilidade e comentários fiscais. Contém
ainda perspectivas práticas e casos do dia-a-dia com que os
profissionais das contas se debatem com frequência.

BORGES, António ; Azevedo Rodrigues; Rogério Rodrigues (2010) - Elementos de
contabilidade geral. 25ª ed. - Lisboa : Áreas.
Resumo: Esta obra apresenta-se profundamente remodelada
e actualizada de acordo com o novo Sistema de
Normalização Contabilística (SNC). Nesta publicação com
133 aplicações práticas, inúmeros esquemas e gráficos, e
uma apresentação gráfica que facilita a consulta e a
assimilação das ideias e dos princípios contabilísticos,
continua a ser a referência, tal como tem acontecido ao
longo das últimas décadas, de quantos lidam com a
Contabilidade.

PALMA, Maria Fernanda (2011) - Direito constitucional penal. Coimbra : Almedina.
Resumo: A progressiva análise do Direito Penal sob o prisma da
Constituição, que se deve sobretudo à jurisprudência do Tribunal
Constitucional, tem criado a consciência dos limites das opções
legislativas no campo do Direito Penal e desenvolvido
interpretativamente a própria Constituição penal. Problematizar
os limites impostos pela Constituição ao Direito Penal é o objecto
do Curso apresentado, o qual aflora, a partir da dialéctica entre
Constituição e Democracia, as principais questões da
jurisprudência constitucional penal. A ideia de que a segurança
jurídica vive de uma interpretação jurídica argumentativa é a sua
ideia-força.

OLIVEIRA, Luís Adriano (2011) - Dissertação e tese em ciência e tecnologia : segundo
Bolonha. Lisboa : Lidel.
Resumo: Quando se inicia um trabalho de mestrado ou uma tese
de doutoramento, em geral, a experiência de investigação é
diminuta ou mesmo inexistente. Instala-se, então, um sentimento
de insegurança e "desamparo", em que não se sabe bem por onde
começar, nem como proceder. Este livro, em tom de diálogo
informal, utilizando linguagem concisa e simples, procura
desmistificar o próprio conceito de investigação, tornando-o
próximo e acessível. Um guia de boas práticas, que tem por
objectivo enquadrar o leitor no seu percurso de investigação,
fornecendo-lhe indicações concretas mas facilmente adaptáveis às
exigências de cada instituição.

DIAS, Damasceno ; Albino Lopes ; Pedro Parreira (2011) - Fusões e aquisições : o
papel central da liderança intermédia na gestão do choque de culturas. Lisboa : RH.
Resumo: O nível elevado de investigações aponta para
fracassos em cerca de 70% dos casos de fusão. Se, por um
lado, o papel de destaque atribuído à cultura revela a
necessidade de compatibilização entre culturas, por outro,
assinala-se o perigo potencial do termo "choque entre
culturas", considerado frequentemente como preditor do
fracasso. Este livro procura, em síntese, trazer à discussão a
questão do "choque de culturas" como um sintoma e não
como causa dos insucessos em situações de mudança
profunda.
MOREIRA, Arlindo (2010) - Segurança e saúde no trabalho em ambiente de
escritório. Lisboa : Lidel.
Resumo: O presente livro pretende fornecer de forma
simples e objectiva aos empregadores, trabalhadores
designados, generalistas e gestores de recursos humanos,
profissionais e formadores de Segurança e Saúde no
Trabalho e aos trabalhadores em geral, um conjunto de
informações e de técnicas para os apoiar na organização dos
serviços de SST ou simplesmente conhecer os perigos a que
estão sujeitos.

PESSOA, Luís (2010) - Estratégias inovadoras : como fazer? : teoria e prática. Lisboa :
RH.
Resumo: Um importante contributo para gestores e
empresários, na luta sistemática pelo crescimento e pela
sobrevivência, em algo que é verdadeiramente matricial na
vida das empresas: a construção de uma Estratégia. A
metodologia proposta concilia de forma exemplar a reflexão
académica que naturalmente lhe está subjacente com uma
visão pragmática do mundo.

PESTANA, Maria Helena ; João Nunes Gageiro (2009) - Análise categórica, árvores de
decisão e análise de conteúdo. Lisboa : Lidel.
Resumo: A metodologia aplicada neste livro centrou-se na
exposição clara das matérias e na sua ilustração com 65 exemplos
da vida real, complementados com o software SPSS, tornando o
livro acessível a uma vasta gama de leitores, mesmo os com
menores conhecimentos de estatística e matemática, o que o torna
uma ferramenta indispensável em Ciências Sociais e da Saúde.
Incluem-se nesta obra os principais métodos de Análise Categórica,
os modelos CHAID e CART das Árvores de Decisão e o tratamento
estatístico à Análise de Conteúdo, em respostas abertas
provenientes do texto.

RUSSO, João (2009) - Balanced scorecard para PME / João Russo. 5ª ed. actualizada
e aumentada. Lisboa : Lidel.
Resumo: Este livro explica e caracteriza detalhadamente a
metodologia BSC, comparando-a com o Tableau de Bord, os
Sistemas de Qualidade e outros modelos de gestão do Capital
Intelectual. Desvenda, também, os passos que os gestores devem
prosseguir para serem bem sucedidos na implementação do
Balanced Scorecard. Explica ainda e exemplifica a flexibilidade do
modelo, nomeadamente na gestão do desempenho ambiental e da
responsabilidade social; identifica as modificações a realizar ao BSC
para o adaptar às especificidades das entidades públicas e privadas
sem fins lucrativos e indica os principais programas informáticos que
incorporam o BSC nas suas funcionalidades.

LEITÃO, Hélder Martins (anot. e coment.) (2010) - Código de procedimento e de
processo tributário : anotado e comentado. 3ª ed. rev. e aumentada. Porto : Almeida
& Leitão.
Resumo: Mais uma publicação de relevante interesse para
todos quantos se dedicam ao estudo e à prática das relações
entre o contribuinte e o Fisco, particularmente, no domínio
contencioso. Para além de anotações e comentários a cada
artigo, o trabalho agora publicado inclui explicativos rodapés e
inúmeros exemplos práticos, bem como, um índice alfabéticoremissivo.

SERRA, Fernando Ribeiro, et al. (2011) - Gestão estratégica : conceitos e prática. 2ª ed.
- Lisboa : Lidel.
Resumo: Pensar estrategicamente a organização é essencial ao
sucesso da empresa no mercado e face às empresas concorrentes.
Mas, pensar estrategicamente requer a compreensão do que é a
estratégia, do ambiente externo e interno, dos diversos níveis de
estratégia - de negócio, funcional, corporativa e internacional -, e
da sua implementação e controlo. Todas estas vertentes fazem
com que a compreensão dos conceitos de estratégia e a sua
aplicação não sejam tarefa fácil para os estudantes e executivos.
Este livro apresenta os conceitos, mas também a prática da Gestão
Estratégica, tão necessária tanto para profissionais como para
estudantes dos cursos de licenciatura e mestrado.

LEITÃO, Hélder Martins (2010) - Meios de defesa do contribuinte. 3ª ed. - Porto :
Almeida & Leitão.
Resumo: É cada vez mais premente a pressão do Fisco. Por isso
mesmo, importa que o contribuinte se saiba defender de eventuais
arbitrariedades praticadas pela Administração Tributária, na cega
ânsia de arrecadar receitas. Este trabalho visa, precisamente,
fornecer ao contribuinte meios eficazes para se defender.
Sucessivamente, o autor enuncia os principais meios de defesa:
direito de audição prévia, reclamação, recurso hierárquico, pedido
de revisão da matéria colectável, impugnação judicial e oposição.
Uma obra tremendamente actual, a não perder, até pelos inúmeros
modelos práticos que contém.

CARDOSO, Adelino Alves (2010) - Recrutamento & selecção de pessoal. 7ª ed.
actualizada. Lisboa : Lidel.
Resumo: O presente livro pretende ser um auxiliar na difícil
missão de dotar as empresas e demais organizações, do seu
mais importante recurso, as pessoas, ou seja, do capital
humano que as diferencia e as torna competitivas. Esta edição
acompanha a continuada confirmação dos modelos de Erecruitment e E-selection e reforça o Paradigma das
Competências que, ancorado no Portefólio de Competências
em permanente actualização, está subjacente a todo o
processo de recrutamento e selecção.
SEIXO, José Manuel (2008) - Gestão do desempenho. 4ª ed. - Lisboa : Lidel.

Resumo: Discutir a competitividade das empresas, a necessidade
de incrementar os seus níveis de produtividade ou a desejável
qualificação das pessoas que as integram tornou-se um lugarcomum. A discussão é útil e enriquecedora se contribuir com
propostas concretas que nos permitam encontrar os caminhos
certos e as soluções que necessitamos.

NABAIS, Carlos Alberto da Fonseca (2008) - Prática administrativa. - Lisboa : Lidel.
Resumo: Este livro, procura proporcionar uma visão essencialmente
prática do meio empresarial e económico e, neste caso particular, da
realidade administrativa, que permita auxiliar aqueles que
profissionalmente exercem uma actividade comercial, administrativa
ou que se encontrem a frequentar um curso de formação profissional.
Esta obra, estruturada em lições, aborda, entre outros, os seguintes
temas: criação de empresas, noções gerais de Direito, documentação
comercial, actividade notarial, as funções das Conservatórias e as
relações da empresa com o Fisco, a Segurança Social e com o Instituto
de Formação Profissional.

BORGES, Maria João (2011) - Secretariado : uma visão prática. 2ª ed. actualizada.
Lisboa : ETEP.
Resumo: Com este livro, muito orientado para a prática,
pretendeu-se ilustrar algumas das tarefas da rotina que
assegura um profissional de secretariado, independentemente
do tipo de organização em que trabalha, fornecendo, ao
longo dos temas abordados, linhas de orientação sobre a
execução de cada uma delas, que permitam, igualmente, uma
visão geral da profissão. Esta 2.ª edição foi actualizada e
enriquecida com uma abordagem mais aprofundada de alguns
pontos.

SOUSA, Jorge Lopes de ; Manuel Simas Santos (2010) - Regime geral das infracções
tributárias : anotado. 4ª ed. Lisboa : Áreas.
Resumo: O Regime Geral das Infracções Tributárias, retoma
disposições que constavam já do Regime Jurídico das Infracções
Fiscais Não Aduaneiras e do Regime Geral das Infracções
Aduaneiras, do Código de Processo Tributário e da Lei Geral
Tributária, mas constitui também, em virtude das soluções que
preconiza e na integração que produz, um diploma novo. Contém,
pois, uma quantidade apreciável de disposições inovadoras que
geram dificuldades de interpretação. Nesta edição, actualizou-se o
texto, fez-se recolha da nova Doutrina, Legislação e Jurisprudência,
alteraram-se e aditaram-se novas anotações e comentários.

MOREIRA, Isabel (2011) - A excelência no atendimento. - 2ª ed. Lisboa : Lidel.

Resumo: Este livro pretende ser uma obra de referência no
domínio da excelência no atendimento orientado para todos os
profissionais que pretendam melhorar a sua interacção com os
diferentes interlocutores da organização, onde desenvolvem a
sua actividade profissional, mas também para futuros
profissionais interessados na temática do atendimento e, ainda,
para as chefias com responsabilidades no atendimento a
clientes.

MIGUEL, António ; Ana Rocha ; Oliver Röhrich (2010) - Gestão emocional de equipas
: em ambiente de projecto. Lisboa : FCA.
Resumo: Actualmente, a eficácia da gestão de equipas não
depende exclusivamente das características inatas do gestor,
nem da boa utilização de técnicas quantitativas. O que
distingue um bom gestor de equipas são factores de ordem
emocional e comportamental. Os domínios da comunicação,
gestão do tempo, gestão de conflitos, motivação, gestão do
stress, coaching e teambuilding são pontos fulcrais para gerir
uma equipa para o alcance de objectivos. Contudo, todos
estes domínios podem ser falíveis, caso não exista ou
escasseie a dimensão da Inteligência Emocional ao gestor de
equipas.

SOUSA, Jorge Lopes de (2010) - Sobre a prescrição da obrigação tributária. 2ª ed.
aumentada e melhorada. Lisboa : Áreas.
Resumo: A tendência legislativa que vem sendo seguida de
encurtamento dos prazos de prescrição e a demora na tramitação
dos processos dos tribunais tributários e nos serviços da
administração tributária, que é corolário do crescimento
exponencial de processos que se tem verificado nos últimos anos,
vieram colocar aos tribunais, com inusitada frequência, a
necessidade de apreciação de questões sobre a prescrição das
obrigações tributárias. Procurou-se neste livro solucionar a
generalidade de problemas práticos sobre prescrição da obrigação
tributária que vêm surgindo no quotidiano dos tribunais.

CARDIM, José Casqueiro (2009) - Gestão da formação nas organizações. Lisboa :
Lidel, 2009.
Resumo: Este livro trata o tema da gestão da formação profissional,
tal como pode ser aplicada nas organizações de trabalho (empresas
ou serviços públicos), para apoiar o aperfeiçoamento do
desempenho de dirigentes, técnicos e restantes trabalhadores
activos, sensibilizando o leitor para a importância do
aperfeiçoamento profissional no desenvolvimento das organizações.
Nesta obra não é adoptada uma perspectiva "escolarizante" da
formação mas, antes, é orientada para o aperfeiçoamento do
desempenho profissional. Focam-se também, entre outros aspectos,
as formas mais comuns de acção formativa.

CABRITA, Maria do Rosário (2009) - Capital intelectual e desempenho
organizacional. Lisboa : Lidel.
Resumo: Num mundo profundamente competitivo onde os
mercados, os produtos, a tecnologia e a própria sociedade se
transformam a um ritmo acelerado, o Capital Intelectual é
reconhecido como fonte de vantagem competitiva
sustentável, enquanto recurso valioso e único numa
economia globalizada. Esta obra, fruto de um trabalho de
investigação no âmbito do doutoramento, destina-se a todos
- académicos e práticos - que pretendam obter uma visão
mais abrangente e estruturada do papel do conhecimento no
crescimento económico e na construção de vantagens
competitivas sustentáveis.
RODRIGUES, Maria Manuela de Carvalho ; Luís Ferrão (2008) - Formação
pedagógica de formadores. 9ª ed. Lisboa : Lidel.
Resumo: Este Manual foi escrito numa perspectiva teórico prática. É um instrumento de trabalho que questiona,
problematiza, sistematiza e apresenta orientações técnicas,
metodológicas e pedagógicas para quem lida com a problemática
da Formação Profissional. Analisa e questiona a relação entre a
teoria e a prática no vasto campo da formação profissional e na
especificidade da formação de formadores. O livro apresenta uma
vertente marcadamente pragmática, procurando ser um
contributo para a clarificação do campo profissional dos
formadores e das relações socioprofissionais que se estruturam
entre os diversos “actores” nas várias áreas em que se
movimentam, desde o território organizacional à sala de
formação.

CATALÃO, João Alberto ; Ana Teresa Penim (2011) - Ferramentas de coaching. 5ª ed.
Lisboa : Lidel.
Resumo: Explorando um tema da maior actualidade e com uma
configuração única a nível mundial, este livro, constituído por
ferramentas práticas, diferencia-se pelo seu pragmatismo e espírito
de partilha em torno do Coaching. Um livro destinado a
Profissionais de Coaching, Especialistas em Gestão de Talentos,
Líderes, Psicólogos, Mundo Académico e a todos os interessados no
desenvolvimento da performance, assente em práticas de Coaching
efectivas e originais,

SOUSA, Jorge Lopes de (2011) - Código de procedimento e de processo tributário. 6ª
ed. anotado e comentado. Lisboa : Áreas.
Resumo: Na presente edição actualizaram-se anotações e
comentários, com a atenção especial à jurisprudência do
Supremo Tribunal Administrativo e às necessidades
quotidianas dos tribunais tributários. Globalmente, o resultado
materializou-se em cerca de mais 600 páginas do que as que
compunham os dois volumes da anterior edição. A riqueza
das anotações e comentários projecta esta obra para além do
tempo e faz dela uma referência no Direito Tributário.

PIRES, José Maria Fernandes (2011) - Lições de impostos sobre o património e do selo.
Coimbra : Almedina.
Resumo: Esta obra analisa de forma desenvolvida o sistema de
tributação do património em Portugal, em especial o sistema
de avaliações e determinação do valor patrimonial tributário
dos prédios urbanos em sede do IMI, do regime fiscal em sede
do IMT dos negócios jurídicos a ele sujeitos e do sistema de
benefícios fiscais aplicáveis aos Impostos Sobre o Património.
Analisa também os principais factos sujeitos ao Imposto do
Selo, nomeadamente as garantias e as operações financeiras.

GILBERTO, Fernando (2008) - Manual prático de seguros. Lisboa : Lidel.
Resumo: Esta obra pretende, de uma forma clara e
descomplexada, tratar um tema nem sempre de fácil
compreensão e, por vezes, envolto numa série de equívocos
e relacionamentos algo conflituosos. Dividido em cinco
partes, neste livro abordam-se os Seguros Automóvel, de
Acidentes de Trabalho, de Acidentes Pessoais, de Saúde,
Multirriscos, de Vida, de Caçador, entre outros. No final do
livro o leitor poderá encontrar um Glossário, uma lista de
Contactos Úteis das principais Instituições Seguradoras
portuguesas e a nova Lei do Contrato de Seguro.

GILBERTO, Fernando (2010) - Os grandes desafios da indústria seguradora. Lisboa :
Lidel.
Resumo: Sendo os seguros um instrumento essencial para o
desenvolvimento económico, garantindo a diminuição da
incerteza e do risco por parte dos investidores, e um meio
de protecção para todos nós, há que conhecer e
compreender a actual situação da indústria seguradora,
assim como detectar e perceber as novas tendências. É
exactamente este o propósito do presente livro. Analisar os
grandes desafios com que a indústria seguradora se está a
deparar ou, em alguns casos, já se deparou, propondo
caminhos para fazer face às alterações que se avizinham.
NABAIS, Carlos Alberto da Fonseca ; Francisco Nabais (2011) - Prática financeira.
Lisboa : Lidel.
Resumo: O presente livro integra-se na temática Prática
Financeira, cujo estudo se iniciou com a publicação do
volume I – Análise Económica e Financeira. Neste 2º volume
são analisados temas como a gestão da tesouraria, as
aplicações financeiras, o financiamento das empresas e o
planeamento financeiro integrados na moderna gestão
financeira que tem como âmbito os domínios definidos na
equação: FML = NFM + TRL. Esta nova edição foi actualizada
com base no Sistema de Normalização Contabilística.

FERREIRA, Manuel Portugal ; Nuno Rosa Reis ; Fernando Ribeiro Serra (2011) Negócios internacionais : e internacionalização para as economias emergentes.
Lisboa : Lidel.
Resumo: Gestores e empresários olham para o mundo à procura
de oportunidades de investimento e de alavancagem das suas
competências e vantagens específicas. As oportunidades de
beneficiar da globalização dos mercados e da produção existem,
mas é preciso conhecer como funcionam esses países e os modos
para tornar uma empresa multinacional. Este livro aborda as
oportunidades e desafios da globalização, as formas de
internacionalização das empresas, os critérios para decidir quais
os mercados a entrar, avaliando a sua atractividade e o
investimento directo estrangeiro, e foca vários factores a atender
nas economias emergentes, em geral, e nos cinco mercados dos
(E)BRIC, em particular.

ANDRADE, José Carlos Vieira de (2011) - A justiça administrativa : lições. 11ª ed. Coimbra : Almedina.
Resumo: Esta décima primeira edição corresponde, no essencial, à
edição anterior, tendo-se aproveitado a oportunidade do seu
esgotamento para proceder a algumas actualizações de doutrina e
jurisprudência, designadamente em problemas de fronteira, bem
como para expor as refracções, na matéria da justiça
administrativa, de diversas alterações legislativas entretanto
ocorridas - e também de omissões, tendo em conta que o
legislador, apesar do compromisso de "atraso zero" não cumpriu
tempestivamente o dever de transposição da última "Directiva Recursos" no que respeita ao contencioso dos contratos públicos.

ARAÚJO, Duarte Nuno Rodrigues da Rocha ; Patrícia Cardoso ; José Novais (2011) Manual de prestação de contas nas sociedades comerciais. 2ª ed. Porto : Jornal Fiscal.
Resumo: "Um excelente manual orientativo da estrutura da
apresentação das contas. Um aliciante ensinamento sobre a
sua fundamentação. Uma obra fundamental a ser consultada
pelos profissionais e estudantes da contabilidade, em
princípio os mais vocacionados para o relato financeiro."

QUELHAS, Ana Paula C. L. P. S. ; Fernando Correia (2009) - Manual de matemática
financeira. 2ª ed. Coimbra : Almedina.
Resumo: Não obstante o seu cunho fundamentalmente
pedagógico e didáctico, dado o número significativo de
exemplos e de exercícios resolvidos que inclui, esta obra
interessará certamente a um público mais alargado, a saber,
gestores, contabilistas, directores de empresas e, de um modo
global, a todos aqueles que privam de perto com as
problemáticas do cálculo financeiro.

CARVALHO, Américo Taipa de (2011) - Direito penal : parte geral : questões
fundamentais : teoria geral do crime. 2ª ed. - Lisboa : Coimbra Editora.
Resumo: Em Setembro de 2003, foi publicada a 1.ª edição do
livro DIREITO PENAL - PARTE GERAL - QUESTÕES
FUNDAMENTAIS; em Outubro de 2004, foi publicada a 1.ª
edição do livro DIREITO PENAL - PARTE GERAL - TEORIA
GERAL DO CRIME. Esta 2.ª edição, contém, num só volume,
as matérias tratadas nos dois volumes acabados de referir.
Como é natural, procurou-se ter em conta as alterações que sobretudo nas matérias da «lei no tempo» e da «lei no espaço»
- foram introduzidas pelas Leis n.ºs 48/2007, de 29 de
Agosto, e 59/2007, de 4 de Setembro.
___________________________________________________________
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