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MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS

SANTOS, Filipe Cassiano dos (2009) – A sociedade unipessoal por quotas:
comentários e anotações aos artigos 270º-A a 270º-G do código das sociedades
comerciais. Coimbra: Coimbra Editora.
RESUMO: "Pretende-se com a presente obra dar um contributo
de índole eminentemente prática, escrito de forma simples,
para o estudo do regime jurídico da sociedade unipessoal por
quotas - sem descurar a sua relação com o direito dos grupos
de sociedades e com o direito das reorganizações societárias
(cisões e fusões, nomeadamente) …. O trabalho divide-se em
três partes: na Parte I, reproduzem-se, em singelo, os textos
legais anotados, a Directiva comunitária que está na base do
regime português e o diploma sobre o instituto paralelo e
alternativo que é o Estabelecimento Individual de
Responsabilidade Limitada; na Parte II, faz-se o comentário e
anotação aos artigos 270.º-A a 270.º-G do CSC, precedidos de
uma nota Preliminar introdutória, em que se abordam pontos
não emergentes directamente dos preceitos legais; na Parte III,
transcrevem-se total ou parcialmente as decisões judiciais e os
pareceres do CT mais relevantes, para mais fácil consulta."

GONÇALVES, Manuel Alberto (2011) - Contabilidade geral : revisão e atualização ao
novo sistema de normalização contabilística. Lisboa : Plátano.
RESUMO: A presente edição deste trabalho continua, de uma
forma geral, a ter o mesmo público-alvo. Destina-se
essencialmente aos alunos do ensino superior público e privado,
e muito particularmente aos que frequentam os cursos de
Contabilidade e Gestão, dado que se trata de um trabalho
essencialmente didático. Tivemos a preocupação de melhorar
de uma forma substancial alguns aspetos do seu conteúdo, a fim
de atingirmos de forma mais eficaz o objetivo que nos
propusemos, em função da alteração do nosso sistema
contabilístico.
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PINTO, Mário Paulo Teixeira (2011) - Microsoft Word 2010. Vila Nova de Famalicão :
Centro Atlântico.
RESUMO: Exemplos passo-a-passo, ilustrados a cores, sobre as
funcionalidades mais importantes do Microsoft Word 2010:
Formatação de texto básica, estilos e modelos. Imagens, diagramas,
gráficos, equações e tabelas em documentos. Índices. Mailings e
envelopes. Partilha, revisão e protecção de documentos.
Formatação de texto básica, estilos e modelos. Imagens, diagramas,
gráficos, equações e tabelas em documentos. Índices. Mailings e
envelopes. Partilha, revisão e protecção de documentos.

SILVA, António José Abreu da ; CARVALHO, António João Vidal ; AZEVEDO, Ana
Isabel Rojão Lourenço (2011) - Microsoft Access 2010. Vila Nova de Famalicão : Centro
Atlântico.

RESUMO: Este livro, totalmente ilustrado a cores e escrito
especificamente para a versão 2010 do Microsoft Access, inclui
diversos exemplos, cerca de 100 dicas e um exercício guiado no
final de cada capítulo que poderá ser repetido pelo leitor graças aos
ficheiros que tem à sua disposição.

AUGUSTO, Nuno Miguel Cavaca (2011) - Diagnóstico da população imigrante no
concelho de Castelo Branco : desafios e potencialidades para o desenvolvimento local .
Lisboa : Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural.
RESUMO: “O presente relatório é parte integrante de um conjunto
de estudos incluídos na mesma coleção, que têm como objetivo
caraterizar a população imigrante, de origem não comunitária
(cidadãos naturais de países não-membros da EU-27, com exceção
dos descendentes da população retornada, que nasceram nas excolónias portuguesas de África), em 22 áreas do território
português, incluindo-se aqui municípios isolados, conjuntos de
municípios e mesmo agrupamentos de freguesias.
Este tem como objetivo específico comum elaborar o diagnóstico
da situação dos imigrantes instalados nas várias áreas em análise,
no que respeita à sóciodemografia, à situação e trajetórias laborais
e migratórias, ao quadro residencial, às práticas culturais, às
experiências de discriminação e integração e ao desenvolvimento
de redes relacionais”.
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ALMEIDA, Rui M. P. (et al.) (2010) - SNC explicado. 2ª ed. - [Agualva Cacém] : ATF.

RESUMO: Este livro contém uma explicação para cada conta do
código de contas incluindo ainda toda a legislação do SNC
nomeadamente o decreto-lei 158/2009 e as novas
demonstrações financeiras. De salientar ainda a inserção de um
conjunto de documentos que seguramente ajudaram e muito os
profissionais a entender o SNC e a sua adaptação.

ALMEIDA, Rui M. P. (et al.) (2011) - SNC e o regime da normalização contabilística para
microentidades. [Agualva Cacém] : ATF.

RESUMO: Este livro apresenta e explica o regime de
normalização contabilística (NCM) e inclui ainda toda a
legislação relevante para as micro entidades, uma comparação
entre o NCM e o SNC, apontamentos fiscais às contas, e ainda
um conjunto de notas para a elaboração das demonstrações
financeiras na IES. Inclui ainda um conjunto de complementos
teórico/práticos que possibilitam aprofundar as diversas
temáticas.

SILVA, Eduardo Sá ; Martins, Carlos (2012) - Demonstração de fluxos de caixa. Porto :
Vida Económica.
RESUMO: O objetivo deste livro é proporcionar aos utentes da
informação financeira uma base para determinar a capacidade
da empresa para gerar dinheiro e equivalentes e determinar as
necessidades da empresa de utilizar esses fluxos, em tempo útil.
A obra tem como objetivo fornecer elementos necessários à
compreensão, estudo e aplicação prática da Demonstração de
Fluxos de Caixa.
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GONÇALVES, Cristina (et al.) (2012) - Relato financeiro : interpretação e análise. Porto :
Vida Económica.

RESUMO: Um livro que apresenta de uma forma acessível e
pragmática as noções indispensáveis à interpretação e análise da
informação contida nas demonstrações financeiras (Balanço,
Demonstrações dos Resultados e dos Fluxos de Caixa)
apresentadas pelas entidades para prestação de contas.

INNES, John ; MITCHELL, Falconer (2002) - Custeio baseado em actividades : um guia
prático / John Innes, Falconer Mitchell. - Lisboa : Monitor.

RESUMO: ”Os custos gerais representam uma percentagem
crescente dos custos totais de qualquer organização. O custeio
baseado nas actividades é uma forma de calcular custos exactos
do produto e, em particular, afetar custos gerais. Trata-se de um
método inovador que tem conquistado espaço significativo à
medida que aumenta a necessidade de custear os produtos com
rigor”.

FERREIRA, Manuel Alberto M. (2009) - Álgebra linear : matrizes e determinantes :
exercícios. 4ª ed., 2ª reimp. - Lisboa : Sílabo.

RESUMO: Colectânea de exercícios de Álgebra Linear
(matrizes e determinantes), com a resolução dos mesmos.
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FERREIRA, Manuel Alberto M. ; AMARAL, Isabel (2008) - Álgebra linear : matrizes e
determinantes. 7ª ed., 2ª reimp. - Lisboa : Sílabo.
RESUMO: MATRIZES: Definições e generalidades / Álgebra das
matrizes / Transposição de matrizes. Matrizes simétricas /
Dependência e independência lineares de filas paralelas de uma
matriz. Operações elementares. Característica de uma matriz /
Aplicação aos sistemas de equações lineares / Inversão de
matrizes. DETERMINANTES: Generalidades / Teorema de
Laplace. Aplicações / Aplicação dos determinantes aos sistemas
de equações lineares. Regra de Cramer. Teorema de Rouché.

FERREIRA, Manuel Alberto M. (2008) - Sucessões e séries : exercícios. 4ª ed., 2ª reimp.
- Lisboa : Sílabo.

RESUMO: O número 15 da Coleção Matemática apresenta
exercícios com enunciados e resoluções de Sucessões e Séries
Matemáticas.

PINTO, Gonçalo (2011) - Primitivas e integrais : exercícios resolvidos. Lisboa : Sílabo.
RESUMO: Este livro aborda conceitos elementares de primitivação
e de cálculo integral de funções reais com uma variável real,
apresenta uma colecção de exercícios resolvidos e propostos
organizado para que um docente destas matérias possa encontrar
nela um suporte didáctico para a sua prática lectiva, uma vez que
todos os pontos essenciais dos temas tratados são trabalhados
sequencialmente. Mas, também para que o estudante possa, com
sucesso, ir desenvolvendo o auto-estudo na matéria.
No fim de cada capítulo é apresentada uma lista de exercícios
propostos, destinados de um modo geral, a complementar o estudo
realizado ao longo do capítulo, inter-relacionar os conhecimentos
aqui adquiridos com os conteúdos dos capítulos anteriores e
oferecer meios de avaliação do trabalho realizado.
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GUEDES, Augusto (2012) - Contributos para a história da engenharia portuguesa : os
engenheiros técnicos. Lisboa : Ordem dos Engenheiros Técnicos.
RESUMO: A OET – ORDEM DOS ENGENHEIROS
TÉCNICOS comemorou os 160 anos de existência
de Engenheiros Técnicos na engenharia portuguesa.
Na nota introdutória pode ler-se:
“Ao longo destes anos, os profissionais saídos dos
Institutos, Escolas e instituições de ensino que lhes
sucederam, souberam afirmar-se pela qualidade do
seu desempenho, pela sua postura e pela sua
intervenção em todos os domínios: técnico, social,
económico e político, o que lhes granjeou respeito e
consideração, que hoje têm, da sociedade”.

CASCAIS, Domingos ; FARINHA, José Pedro (2011) - O encerramento e a prestação de
contas em SNC. Alfragide : Texto.
RESUMO: A partir do exercício findo em 31 de Dezembro de
2010 as empresas são obrigadas a apresentar as demonstrações
financeiras e respectivo anexo de acordo com o SNC. Este
trabalho tem como objectivo auxiliar os utentes da Informação
Financeira, em especial os seus preparadores (Técnicos Oficiais
de Contas, Revisores Oficiais de Contas e demais profissionais
envolvidos), na utilização da mesma.

FARINHA, José Pedro ; CASCAIS, Domingos (2010) - SNC e as PME : casos práticos.
Alfragide : Texto.

RESUMO: Este trabalho tem como objectivo auxiliar os utentes
da Informação Financeira das PME, em especial os seus
preparadores (Técnicos Oficiais de Contas, Revisores Oficiais de
Contas e demais profissionais envolvidos), na utilização da
mesma. Para se dar por cumprido este objectivo, é determinante
fazer uma abordagem prática a alguns problemas do quotidiano,
de forma a encontrar soluções nas NCRF e assim, «abrir o
apetite» para a leitura das mesmas de forma a conseguirmos
resolver os nossos problemas sustentadamente.
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LOPES, João Nunes Morais (2012) - Proposta de um modelo de plano estratégico: o
caso da "Associação Outrem". Idanha-a-Nova: Escola Superior de Gestão. Dissertação
apresentada ao IPCB para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau
de Mestre em Gestão de Empresas
RESUMO: De forma a ajudar a “Associação Outrem” a
atravessar estes tempos tão controversos e a melhorar o seu
desempenho, foi elaborado e sugerido neste Projeto a aplicação
de um modelo de planeamento estratégico para organizações
sem fins lucrativos. Foi, também, aplicada a ferramenta de
gestão, o balanced scorecard ajustado a este tipo de instituição.

BDJUR (org.) (2012) - Código do trabalho. 2ª ed. Coimbra : Almedina.

RESUMO: Coletânea de legislação laboral actualizada.
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título

Periodicidade

Itens recebidos

Agenda Cultural Município de
Proença-a-Nova

Mensal

(Out. 2012)

Anais do Município de Faro

Anual

Nº 37 (2011)

Aposta

Mensal

Nº 109 (Set. 2012)

Boletim do Centro de Estudos de
História da Contabilidade

Irregular

Nº 58 (Out. 2012)

Boletim do Contribuinte
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Quinzenal

Nº 18 (2ª quinz. Set. 2012)
Nº 19 (1ª quinz. Out. 2012)
Nº 20 (2ª quinz. Out. 2012)
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Título
Centro de Portugal

Periodicidade

Itens recebidos

Trimestral

Nº 14 (Set. 2012)

Exame

Mensal

Nº 343 (Nov. 2012)

Gazeta do Interior

Semanal

Nº 1242 (03 Out. 2012)
Nº 1243 (10 Out. 2012)
Nº 1244 (17 Out. 2012)
Nº 1245 (24 Out. 2012)

Trimestral

Nº 94 (Out./Dez. 2012)

Inforbanca
Invest

Mensal

Nº 93 (Out. 2012)

Jornal de Contabilidade

Mensal

Nº 427 (Out. 2012)

Jornal do Fundão

Semanal

Nº 3451 (04 Out. 2012)
Nº 3452 (11 Out. 2012)
Nº 3453 (18 Out. 2012)
Nº 3454 (25 Out. 2012)

O Interior

Semanal

Nº 667 (04 Out. 2012)
Nº 668 (11 Out. 2012)
Nº 669 (18 Out. 2012)
Nº 670 (25 Out. 2012)

Raiano

Mensal

Nº 431 (11 Out. 2012)

RCI

Mensal

Nº 174 (Out. 2012)

Reconquista

Semanal

Nº 3473 (04 Out. 2012)
Nº 3474 (11 Out. 2012)
Nº 3475 (18 Out. 2012)
Nº 3476 (25 Out. 2012)

Revista de Ciências Empresariais e
Jurídicas

Anual

Nº 21 (2012)

Social Agenda

Irregular

Nº 31 (Out. 2012)

TOC

Mensal

Nº 150 (Set. 2012)

Trabalho & Segurança Social

Mensal

Nº 9 (Out. 2012)

Voz das Misericórdias

Mensal

(Set. 2012)
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