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MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
PORTUGAL. Leis, decretos, etc (2011) - Registos e notariado. Porto : Porto Editora.

RESUMO: “O elevado número de legislação avulsa e dispersa
existente no âmbito dos Registos e Notariado justifica, por si só, a
necessidade de se proceder à compilação das várias normas. Esta
publicação reúne, os diplomas mais importantes do Registo Civil,
do Registo Predial, do Registo Comercial, do Registo Automóvel,
do Registo de Navios e também o Código do Notariado e legislação
complementar. Para além disso, os coordenadores reuniram, na
última parte da publicação, algumas normas comuns aos serviços
dos Registos e Notariado”.

NABAIS, Carlos; FERREIRA, Ricardo Viseu (2012) - Microeconomia: lições &
exercícios. Lisboa: Lidel.
RESUMO: “Este livro reflecte, de uma forma equilibrada, a
Microeconomia tradicional e as modernas contribuições,
enriquecido com a resolução de muitos exercícios e testes de
exame de várias universidades e institutos politécnicos do país.
Apoiado na experiencia dos autores no sucesso de um vasto
número de alunos, constitui um instrumento essencial para todos
os interessados, não só para terem sucesso nos exames, mas
também no uso de métodos e teorias para a solução de problemas
na vida profissional, assim como para a compreensão da economia
actual. Como auxiliar incluiu-se, na Lição n.º 1, um Glossário de
Termos Económicos.”
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COSTA, Rodrigues; SOUSA, Teresa (2011) - Introdução à gestão comercial hoteleira.
Lisboa : Lidel.
RESUMO: “O gestor hoteleiro dos dias de hoje tem à sua disposição
novas ferramentas que permitem, nomeadamente, outras e mais
eficazes formas de segmentar a procura; gerir a relação com os
clientes, ou CRM; melhorar a rentabilidade, pelo Revenue
Management; rentabilizar a presença na Internet pelo Search Engine
Optimization, pelo Search Engine Marketing e pelo social media.
Organizada em três partes distintas, Introdução à Gestão Comercial
Hoteleira começa por abordar os conceitos de marketing e de
mercado, à luz das realidades de hoje e da sua aplicação à realidade
da gestão hoteleira, procurando depois aprofundar a análise dos
princípios e das novas técnicas que estão subjacentes à acção de
marketing na indústria hoteleira, apresentando, por fim, uma
reflexão sobre a possível forma de realizar a acção comercial na
hotelaria”.

NABAIS, Carlos; NABAIS, Francisco (2010) - Prática contabilística : de acordo com o
SNC. 3ª ed. Lisboa : Lidel.
RESUMO: “Este livro, agora em volume único, é uma actualização
da obra Prática Contabilística I e II, ao Sistema de Normalização
Contabilística. Através de uma linguagem clara e simples,
acompanhada de exemplos de aplicação e exercícios, esta obra
procura fornecer uma visão prática da Contabilidade, de forma a
permitir a resolução das múltiplas questões com que os profissionais
e estudantes são confrontados diariamente, tendo como principais
temas: a Criação de uma Empresa, a Informatização da
Contabilidade, o Estudo das Contas do SNC, o Trabalho
Contabilístico, entre outros temas relacionados, directa ou
indirectamente, com a actual realidade contabilística, que agora
sofreu uma alteração profunda com a adopção do SNC.”

SILVA, Mário Parra da; INFANTE, Margarida; RIBEIRO, Anabela Vaz (2000) Negociação : técnicas & ferramentas. Lisboa : Lidel.
RESUMO: “Esta obra não pretende analisar hipóteses nem discutir
opiniões muito elaboradas, sendo o seu objectivo proporcionar
respostas adequadas e de aplicação directa para quem procura
saber como fazer. O intuito não é ensinar tout court, mas
proporcionar condições para que o leitor crie o seu próprio método
a partir do que propomos. Ultrapassa a antiga visão unilateral,
apresentando o moderno conceito do negociador activo, que
procura os seus interlocutores, realiza esforços para os contactar,
enfrenta a sua indiferença ou rejeição, expõe os seus argumentos,
pressiona decisões, faz novas propostas, propõe compromissos.”
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PORTUGAL. Leis, decretos etc. (2011) - Solicitadores e agentes de execução :
colectânea de legislação. 2ª ed. - Porto : Almeida & Leitão.

RESUMO: Compilação de legislação. Contém Estatuto da Câmara
dos Solicitadores e vários Regulamentos.

ROCHA, Fernando Monteiro da (2010) - Prontuário de processo penal. 2ª ed.
actualizada. Porto : Almeida & Leitão.

RESUMO: “Nesta 2.ª edição, o autor acrescentou alguns outros
aspectos que apenas fazendo uma referência se tornam mais
presentes para que de alguma forma possa contribuir
positivamente para um exercício mais activo da advocacia,
tentando elevar um pouco mais a inteiração do advogado na sua
actividade forense. Neste pequeno trabalho de formulários fala-se
de uma intervenção activa na fase de inquérito, de requerimentos
orais em sede de julgamento, e de recursos à medida da pena.”
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título

Periodicidade

Itens recebidos

Aposta

Mensal

Nº 113 (Jan. 2013)

Boletim do Centro de estudos de História
da Contabilidade

Irregular

Nº 59 (Jan. 2013)

Boletim do Contribuinte

Quinzenal

Nº 3 (1ª quinz. Fev. 2013)
Nº 4 (2ª quinz. Fev. 2013)

Boletim Económico

Trimestral

Nº 4 (Inverno 2012)

Contabilidade & Empresas

Bimestral

Nº 19 (Jan./Fev. 2013)

Diabetes

Trimestral

Nº 65 (Jan./Mar. 2013)

Ensino Magazine

Mensal

Nº 179 (Jan. 2013)

Exame

Mensal

Nº 347 (Mar. 2013)
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Título

Periodicidade

Itens recebidos

Gazeta do Interior

Semanal

Nº 1260 (06 Fev. 2013)
Nº 1261 (13 Fev. 2013)
Nº 1262 (20 Fev. 2013)
Nº 1263 (27 Fev. 2013)

Invest

Mensal

Nº 97 (Fev. 2013)

Jornal de Contabilidade

Mensal

Nº 430 (Jan./Fev. 2013)

Jornal do Fundão

Semanal

Nº 3469 (07 Fev. 2013)
Nº 3470 (14 Fev. 2013)
Nº 3471 (21 Fev. 2013)
Nº 3472 (28 Fev. 2013)

Linhas

Semestral

Nº 18 (Dez 2012)

Newsletter da Fundação C. Gulbenkian

Mensal

Nº 140 (Fev. 2013)

Notícias ACICB

Irregular

Nº 121 (Fev. 2013)

O Interior

Semanal

Nº 685 (07 Fev. 2013)
Nº 686 (14 Fev. 2013)
Nº 687 (21 Fev. 2013)
Nº 688 (28 Fev. 2013)

Penamacor Agenda

Semestral

(Jan./Jun. 2013)

Raiano

Mensal

Nº 435 (14 Fev. 2013)

Reconquista

Semanal

Nº 3491 (07 Fev. 2013)
Nº 3492 (14 Fev. 2013)
Nº 3493 (21 Fev. 2013)
Nº 3494 (28 Fev. 2013)

Revista de Legislação e de Jurisprudência

Bimestral

Nº 3975 (Jul./Ago. 2012)

TOC

Mensal

Nº 153 (Dez. 2012)

Voz das Misericórdias

Mensal

(Jan. 2013)
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