ISSN 1647-7898 | JUNHO 2013 | Nº 6
________________________________________________________________

DESTAQUE

Cambridge Ebooks Online
Acesso gratuito a todos os ebooks da editora até 19 de Julho.
http://ebooks.cambridge.org/
MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
RUIVO, João; CARREGA, João [Coord.] (2013) - A escola e as TIC na sociedade do
conhecimento. Castelo Branco : RVJ.

RESUMO: “O livro reúne um conjunto de artigos científicos,
alguns dos quais com estudos de caso. Em vários artigos são
apresentadas situações concretas sobre o uso das TIC na
escola, bem como o resultado de estudos efetuados.”

FIGUEIRA, Victor; DIAS, Reinaldo (2011) - A responsabilidade social no turismo.
Lisboa : Escolar.
RESUMO: “Este livro é claramente um documento com uma
abordagem de tal maneira abrangente que, para além da
informação nele contida, possui uma clareza que permite
perceber em várias vertentes as diferentes formas de
intervenção e de melhoria dos procedimentos a ter em conta.
Turismo é palavra-chave na economia mundial, mas poucos a
pensam ou a ligam à responsabilidade social do sector. Muitas
vezes o Turismo é visto apenas como forma de produzir
riqueza para os países, o que do ponto de vista económico é
fundamental. Existe, pois, a obrigação moral de se perceber
que a riqueza produzida pela mobilidade humana em todo o
Mundo, deve ela própria ser distribuída pelas populações.”

PIRES, Cesaltina (2011) - Cálculo para economia e gestão. Lisboa : Escolar.
RESUMO: “Livro que combina rigor e intuição, teoria e
aplicações, e que dá ênfase especial aos tópicos de Cálculo
com maior utilização em Economia e Gestão. A optimização
estática ocupa um lugar central no livro. A matéria de
optimização é antecedida por vários capítulos que cobrem
limites, continuidade, diferenciabilidade e vários resultados
de funções diferenciáveis que são muito utilizados em
Economia e Gestão. O livro tem ainda um capítulo sobre
integração e três capítulos que introduzem instrumentos
úteis em modelos dinâmicos.”

TEIXEIRA, Sebastião (2011) - Gestão estratégica. Lisboa : Escolar.
RESUMO: “A gestão estratégica, uma das áreas da gestão em
que se verifica um maior dinamismo quer no seu
desenvolvimento teórico quer no que respeita à sua
aplicação prática é, geralmente, vista como a cúpula das
diversas áreas em que se pode decompor a gestão de uma
empresa. O seu ensino, por regra, é ministrado na parte final
dos cursos e mais aprofundadamente nos cursos de pósgraduação. Com o presente livro procurou-se ir ao encontro
das necessidades desses dois grupos de estudantes, bem
como dos gestores que exercem ou perspectivam vir a
assumir funções de gestão nos níveis superiores, ou
consultores e outros técnicos que pretendam desenvolver
ou reciclar conhecimentos nesta área.”

PORTUGAL (2013) - Códigos penal e de processo penal. Lisboa : Petrony.

RESUMO: Compilação de legislação atualizada

PORTUGAL (2013) - Código de processo civil. Lisboa : Petrony.
RESUMO: Compilação de legislação atualizada

PORTUGAL (2012) - Código civil. Lisboa : Petrony.
RESUMO: Compilação de legislação atualizada

BARRACHO, Carlos (2012) - Liderança em contexto organizacional. Lisboa : Escolar.
RESUMO: “Esta obra destina-se aos leitores interessados em
profundar os conhecimentos relativos a questões fundamentais
da relação entre gestores e colaboradores das empresas,
nomeadamente sobre a liderança, o poder e a decisão, temas
centrais e sempre pertinentes na actividade laboral. Após uma
revisão geral das teorias que se desenvolveram durante o século
passado sobre a liderança, a sua relação com o poder e a
autoridade, tanto a nível dos grupos como organizacional, os
autores referem-se ao processo decisório e às competências
emocionais dos líderes e à liderança positiva.”

RODRIGUES, José ; DUARTE, Manuela (2012) - Responsabilidade social e ambiental
das empresas. Lisboa : Escolar.
RESUMO: “Este livro pretende contribuir para a disseminação de
um melhor conhecimento sobre como as organizações
socialmente responsáveis se podem relacionar com a Sociedade,
através dos modelos de relato da responsabilidade social das
organizações mais conhecidos. Procura-se, assim, contribuir para
que os decisores tomem decisões éticas e responsáveis, que lhes
tragam benefícios que melhorem o bem-estar social e interno da
organização, uma vez que, estamos em crer, a redução de custos
a médio prazo se reflectirá em aumento de competitividade, logo
em vantagens competitivas.”
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