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MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
LAMPREIA, J. Martins (1999) - A assessoria de imprensa nas relações públicas. 2ª ed.
rev. e ampliada. Mem Martins : Europa-América.
RESUMO: “Num mundo em que a imagem é (quase) tudo, aquilo que
transparece para o público da actuação dos Estados, dos Governos e
das empresas assume uma importância decisiva. Daí que a forma
como a informação é divulgada e transmitida aos media por
profissionais de Relações Públicas e de Assessoria de Imprensa seja
hoje das matérias mais debatidas a nível deontológico e ético. Dada
a vastidão dos interesses em jogo, torna-se imperativo o
conhecimento dos meandros, técnicos e logísticos, deste fascinante
mundo, aqui descrito de uma forma ao mesmo tempo simples e
conhecedora.”

YIN, Robert K. (2010) - Estudo de caso : planejamento e métodos. 4ª ed. Porto Alegre
: Bookman.

RESUMO: “Este livro inclui uma avaliação do debate entre pesquisa
qualitativa e quantitativa, novas informações sobre o papel da teoria
na realização de bons estudos de caso, uma discussão mais extensa
da triangulação com fundamentos lógicos para várias fontes de
evidências e a inclusão de modelos lógicos de programa como outra
opção analítica.”
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SIMÕES, Eduardo (2008) - Negociação nas organizações : contextos sociais e
processos psicológicos. Lisboa : RH.
RESUMO: “Negociar eficazmente, em diferentes contextos e
situações, constitui uma necessidade para todos os actores
organizacionais. Assumindo que a resposta aos desafios de melhoria
das práticas negociais reside no fortalecimento da investigação, este
livro reflecte o cruzamento de dois objectivos. Por um lado,
pretende contribuir para o debate de problemas emergentes da
prática dos negociadores profissionais. Por outro lado, são
discutidos os resultados de um projecto de investigação sobre a
influência do contexto organizacional nos processos negociais, o
qual pretendeu, justamente, esclarecer alguns desses problemas.”

SERRANO, José de Bouza (2011) - O livro do protocolo. Lisboa : A esfera dos livros.
RESUMO: “Ao longo destas páginas, o leitor poderá encontrar as
regras do protocolo oficial, com a descrição dos seus
procedimentos nos diversos órgãos de soberania, do Presidente da
República aos Tribunais, tomará conhecimento da lei das
Precedências, que não é mais do que o elenco de pessoas
organizadas, por lei, segundo a sua importância, que determina a
sua colocação numa cerimónia oficial, de algumas particularidades e
variantes específicas do Protocolo Diplomático, Religioso,
Autárquico, Académico e Empresarial. O autor aborda ainda
questões fundamentais como o relacionamento através da
comunicação escrita e falada, as formas de tratamento e o
vestuário, não esquecendo as condecorações, a segurança e a
comunicação social.”

LOPES, Lídio (2009) - Protocolo autárquico : um manual indispensável para as
autarquias locais, câmaras municipais e assembleias municipais, juntas e assembleias
de freguesia. Lisboa : Alêtheia.
RESUMO: “Este manual é um instrumento de trabalho indispensável
para todos os autarcas e seus colaboradores, descrevendo em
pormenor e criteriosamente o Protocolo de Estado, Autárquico,
Militar, Religioso, Académico, Empresarial, Desportivo e Social.
Dedicando uma atenção particular às necessidades das Autarquias
Locais, revela, nomeadamente, quais as diferenças entre os vários
símbolos municipais, a ordem de precedências nas autarquias, como
se procede à substituição de autarcas nos vários órgãos, e as mais
diversas cerimónias organizadas pelos municípios, desde a tomada
de posse às sessões solenes.”
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CORTINA, Adela (2008) - Ética de la empresa : claves para una nueva cultura
empresarial. 8ª ed. Madrid : Trotta.

RESUMO: “Esta obra pretende fornecer os elementos necessários
para a elaboração de uma cultura de cooperação tal como deve ser
vivida numa empresa, é sem dúvida o resultado de um esforço
cooperativo: fruto da experiência interdisciplinar de empresários e
profissionais universitários. Ética da empresa tenta oferecer os traços
de uma nova cultura da empresa, situada no nível ético próprio das
sociedades democráticas.”

CORIAT, Benjamin (2001) - El taller y el cronómetro : ensayo sobre el taylorismo, el
fordismo y la produción en masa. 5ª ed. Madrid : Siglo XXI.

RESUMO: “A crise dos anos setenta é a crise de um padrão de
acumulação e do modelo de Estado, que por sua vez, se refere a uma
certa organização da produção e do consumo. Estas características
definidoras do capitalismo do pós-guerra devem ser analisadas para
se entender exatamente porque chegaram a estar em crise, e esses
sinais estão associados com três nomes: Taylor, Ford e Keynes.”

LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes (2012) - Arrendamento urbano. 5ª ed.
Coimbra : Almedina.
RESUMO: “A presente edição encontra-se atualizada com referência a
elementos publicados até Setembro de 2012.
Onde destacamos:
Elementos constitutivos do contrato de arrendamento urbano;
Características qualificativas do contrato de arrendamento urbano;
Forma, formalidades e outros requisitos do contrato de arrendamento
urbano; Efeitos essenciais do contrato de arrendamento urbano;
Proibições de arrendamento; Formalidades de comunicação entre as
partes no âmbito do arrendamento urbano; Extinção do contrato de
arrendamento urbano; O regime transitório relativamente aos antigos
contratos de arrendamento urbano; Disposições processuais relativas
ao arrendamento urbano.”
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SOUSA, Miguel Teixeira de (2013) - Introdução ao direito. Coimbra : Almedina.
RESUMO: “A obra tem por base a leccionação da Disciplina de
Introdução ao Estudo do Direito na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa e comporta, após algumas noções gerais e
preliminares, a análise de elementos de Teoria do Direito (regime das
fontes do direito, regras e proposições jurídicas, fontes e sistema
jurídico e aplicação da lei no tempo) e de Metodologia do Direito
(inferência da regra jurídica da fonte, integração de lacunas e solução
de casos concretos). O texto procura desenvolver e aperfeiçoar no
Aluno as faculdades de análise, de abstração e de concretização que
são próprias do raciocínio jurídico na resolução dos casos com
relevância jurídica.”

CAETANO, Marcelo (2010) - Princípios fundamentais de direito administrativo. 3ª
reimp. Coimbra : Almedina.
RESUMO: Reimpressão da edição Brasileira de 1977- 2.ª Reimpressão
Portuguesa. Obra constituída por:
PARTE I - TEORIA DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.
PARTE II - TEORIA DA ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA onde se
incluem no título I - as formas; título II - os modos; título III - os meios.
PARTE III - TEORIA DAS GARANTIAS DA LEGALIDADE E DOS
ADMINISTRADOS.

FERNANDES, António Monteiro (2012) - Direito do trabalho. 16ª ed. Coimbra :
Almedina.
RESUMO: “O esgotamento da anterior edição deste livro coincidiu
com a onda de alterações legislativas que, desde finais de 2011, e
culminando com a Lei 23/2012, corporizou a terceira “reforma
laboral” de fundo nos últimos dez anos. Tendências apenas esboçadas
nas duas versões da codificação – como a do regresso à
“individualização” das condições de trabalho – manifestam-se agora,
com toda a clareza, exprimindo a emersão de um “novo” legislador
laboral, desligado de antigos propósitos de protecção do “contraente
débil” e sobretudo atento a possíveis funcionalidades económicas das
regras laborais. As consequências interpretativas e aplicativas desta
viragem obrigaram a uma ampla releitura e a uma cuidada
actualização do texto deste manual.”
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LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes (2012) - Direito do trabalho. 3ª ed. Coimbra :
Almedina.

RESUMO: ” O Direito do Trabalho Português vive em reforma
permanente, surgindo agora a Lei 23/2012, de 25 de Junho, que
incrementa o tempo de trabalho e facilita e reduz os custos do
despedimento. Esta lei diferencia antigos e novos contratos, criando
uma disparidade entre trabalhadores sem justificação, e invalida
convenções coletivas anteriores, limitando assim com efeitos
retroactivos a autonomia colectiva. É a primeira vez que uma reforma
laboral não é objeto de fiscalização da constitucionalidade. As
imposições do Memorando da troika têm-se sobreposto à própria
Constituição. Pelos vistos, nada será como dantes no Direito do
Trabalho. Esta obra visa assim contribuir para esclarecer esta nova
realidade.”

AMARAL, Diogo Freitas do (2012-13) - Curso de direito administrativo. Coimbra :
Almedina.
RESUMO: “A 3.ª edição do Vol I, do Curso de
Direito Administrativo cuidadosamente revista e
alterada em numerosos pontos, quer por força de
nova legislação entretanto publicada, quer em
virtude dos intensos desenvolvimentos doutrinais
que o Direito Administrativo português tem,
felizmente, conhecido nos últimos anos.”
“Na 2.ª edição do Vol II, do Curso de Direito
Administrativo, todos os capítulos, parágrafos e
secções, bem como todas as notas de rodapé,
foram revistos e, quando era caso disso,
emendados, actualizados ou aprofundados.”

COSTA, Salvador da (2008) - A injunção e as conexas acção e execução : processo
geral simplificado. 6ª ed. actualizada e ampliada. Coimbra : Almedina.

RESUMO: I - À Guisa de Introdução; II - Motivação Legislativa
III
Forma
Geral
Simplificada
do
Processo
Civil
IV - Procedimentos para Cumprimento de Obrigações Pecuniárias
Emergentes de Contratos de Valor não Superior a Metade do da
Alçada da Relação; A) Regime Preambular; B) Procedimentos
V - Legislação Comunitária Complementar.
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LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes (2012) - Direitos reais. 3ª ed. Coimbra :
Almedina.
RESUMO: “ Nascida no âmbito do nosso ensino universitário, esta
obra ocupa-se da disciplina de Direitos Reais, ramo do Direito Civil
que regula a atribuição das coisas corpóreas com eficácia real, ou seja
eficácia absoluta perante terceiros. Sendo a ordenação jurídica das
coisas essencial a qualquer sociedade, compreende-se a importância
desta disciplina. A obra inicia-se com uma introdução aos Direitos
Reais, após o que é examinada detalhadamente a posse, enquanto
ordenação provisória das coisas. Em seguida é elaborada uma teoria
geral dos direitos reais, para depois se analisaram detalhadamente
todos os direitos reais de gozo, de garantia e de aquisição.”

GONÇALVES, Luís M. Couto (2012) - Manual de direito industrial : propriedade
industrial e concorrência desleal. 2ª ed. rev. e aumentada. Coimbra : Almedina.
RESUMO: “Esta 3.ª edição é mais completa do que as anteriores por
abranger o regime jurídico de, praticamente, todos os direitos de
propriedade industrial e o da concorrência desleal.
Todavia, de caso pensado, privilegiamos o estudo de três dos mais
importantes desses direitos: a patente de invenção, o desenho ou
modelo e a marca. Como se impunha, também aproveitamos para
actualizar o texto nas diferentes dimensões (legislativa,
jurisprudencial, doutrinária e bibliográfica).”
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título

Periodicidade

Itens recebidos

Agenda Cultural Município de Proença-aNova

Mensal

(Abr. 2013)

Aposta

Mensal

Nº 115 (Abr. 2013)

Boletim do Contribuinte

Quinzenal

Nº 6 (2ª quinz. Mar. 2013)
Nº 7 (1ª quinz. Abr. 2013)

Contabilidade & Empresas

Bimestral

Nº 20 (Mar./Abr. 2013)

Ensino Magazine

Mensal

Nº 181 (Mar. 2013)

Exame

Mensal

Nº 349 (Maio 2013)

INFOBIB Abril 2013

6

Título
Gazeta do Interior

Inforbanca

Periodicidade

Itens recebidos

Semanal

Nº 1268 (03 Abr. 2013)
Nº 1269 (10 Abr. 2013)
Nº 1270 (17 Abr. 2013)
Nº 1271 (24 Abr. 2013)

Trimestral

Nº 96 (Abr./Jun. 2013)

Invest

Mensal

Nº 99 (Abr. 2013)

Jornal de Contabilidade

Mensal

Nº 431 (Mar./Abr. 2013)

Jornal do Fundão

Semanal

Nº 3477 (04 Abr. 2013)
Nº 3478 (11 Abr. 2013)
Nº 3479 (18 Abr. 2013)
Nº 3480 (25 Abr. 2013)

JP Sá Couto News

Trimestral

Nº 5 (2013)

Newsletter da Fundação C. Gulbenkian

Mensal

Nº 142 (Abr. 2013)

O Interior

Semanal

Nº 693 (04 Abr. 2013)
Nº 694 (11 Abr. 2013)
Nº 695 (18 Abr. 2013)
Nº 696 (25 Abr. 2013)

Politecnia

Irregular

Nº 27 (Mar. 2013)

Questões Laborais

Semestral

Nº 40 (Jul./Dez. 2012)

Raiano

Mensal

Nº 437 (11 Abr. 2013)

Reconquista

Semanal

Nº 3499 (04 Abr. 2013)
Nº 3500 (11 Abr. 2013)
Nº 3501 (18 Abr. 2013)
Nº 3502 (24 Abr. 2013)

Revista de Legislação e de Jurisprudência

Bimestral

Nº 3976 (Set./Out. 2012)

Revista Portuguesa de Saúde Pública

Semestral

Nº 2 (Jul./Dez. 2012)

Revista Turismo & Desenvolvimento

Semestral

Nº 19 (2013)

TOC

Mensal

Nº 155 (Fev. 2013)

Voz das Misericórdias

Mensal

(Mar. 2013)

INFOBIB Abril 2013

7

