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MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS

COELHO, José Dias [et al.] (org.) (2012) - Repensar a sociedade da informação e do
conhecimento no início do século XXI : 10 anos de fóruns da Arrábida. Lisboa :
Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação :
Sílabo.
RESUMO: A APDSI (Associação para a Promoção e
Desenvolvimento da Sociedade da Informação) organiza desde
2002 um encontro de reflexão sobre o futuro da sociedade da
informação e do conhecimento focado em temas que, em cada
ano, apresentavam maior acuidade, interesse ou preocupação
para o futuro. Este livro, com um objetivo de síntese e de registo
histórico, reúne o conjunto de pensamentos e reflexões
produzidos por personalidades relevantes nos dez fóruns já
realizados.
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SARMENTO, Manuela; PORTELA, António (2010) - Turismo de saúde e bem-estar :
um modelo de empreendedorismo e inovação : caso prático. Lisboa : Universidade
Lusíada.

RESUMO: Este livro resulta de um aprofundado trabalho de
pesquisa sobre o turismo de saúde e bem-estar, efectuado a
nível nacional e internacional, que envolveu a realização de
inquéritos à procura e à oferta, uma análise de
benchmarking, visitas de estudo a empreendimentos
paradigmáticos em saúde e bem-estar, recolha da opinião de
especialistas e a própria experiência pessoal dos autores.

PORTUGAL. Leis, decretos, etc (2010) - Códigos de registo e notariado. 2ª ed. - Porto
: Almeida & Leitão.

RESUMO: Esgotada a 1.ª edição, saiu a 2.ª edição desta
compilação já actualizada. Aproveitando o facto, para além
das devidas actualizações, incluiu-se mais e recente legislação,
mormente ao nível do registo civil (pedidos online e suporte
informático para actos e processos de registo).

CEBOLA, António (2011) - Projectos de investimento de pequenas e médias empresas
: elaboração e análise. Lisboa : Sílabo.
RESUMO: De modo sistematizado e prático reuniram-se neste
livro os aspectos relevantes da Elaboração e Análise de Projectos
para Pequenas e Médias Empresas. Com uma explicação
detalhada das diversas etapas a percorrer, este manual será um
precioso auxiliar para todos os que pretendam vir a criar um
plano de negócios do seu projecto, ou, por qualquer outro
motivo, pretendam aprofundar ou conhecer esta temática.
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NEVES, José Gonçalves das; GARRIDO, Margarida; SIMÕES, Eduardo (2008) Manual de competências pessoais, interpessoais e instrumentais : teoria e prática. 2ª
ed. rev. e corrigida. - Lisboa : Sílabo.
RESUMO: Este manual apresenta um conjunto de
competências essenciais para uma actuação eficaz nos
contextos individual, interpessoal e organizacional, tais
como: definir objectivos, gerir conflitos, fazer entrevistas e
procurar emprego. O modelo utilizado na apresentação de
cada competência (CAT) assenta na compreensão
conceptual (C), na análise comportamental (A) e no treino
da competência (T). Todos os capítulos apresentam os
aspectos teóricos de fundamentação, integram a análise de
casos e permitem a reflexão prática mediante exercícios de
auto-avaliação, exercícios de aplicação, resolução de casos
e situações de role play.
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título

Periodicidade

Agenda Cultural Município de Proença-aNova
Aposta

Mensal

(Dez. 2012)

Itens recebidos

Mensal

Nº 111 (Nov. 2012)

B-i

Irregular

Nº 94 Nov. 2012)

Boletim do Contribuinte

Quinzenal

Nº 22 (2ª quinz. Nov. 2012)
Nº 23 (1ª quinz. Dez. 2012)

Boletim Económico

Trimestral

Nº 3 (Outono 2012)

Ensino Magazine

Mensal

Nº 178 (Dez. 2012)

Gazeta do Interior

Semanal

Nº 1251 (05 Dez. 2012)
Nº 1252 (12 dez. 2012)
Nº 1253 (19 Dez. 2012)

Gestin

Anual

Nº 9/10 (Set. 2012)

Invest

Mensal

Nº 95 (Dez. 2012)

Jornal do Fundão

Semanal

Nº 3460 (06 Dez. 2012)
Nº 3461 (13 Dez. 2012)
Nº 3462 (20 Dez. 2012)

JP Sá Couto News

Trimestral
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Título

Periodicidade

Itens recebidos

O Interior

Semanal

Nº 676 (06 Dez. 2012)
Nº 677 (13 Dez. 2012)
Nº 678 (20 Dez. 2012)

Raiano

Mensal

Nº 433 (06 Dez. 2012)

Reconquista

Semanal

Nº 3482 (06 Dez. 2012)
Nº 3483 (13 Dez. 2012)
Nº 3484 (20 Dez. 2012)

Sage Life

Irregular

Nº 5 (Nov. 2912)

TOC

Mensal

Nº 151 (Out. 2012)

Viver

Trimestral

Nº 20 (Nov. 2012)
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