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MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
RAMOS, Ana Sofia Garcia (2013) - Viabilidade económica e financeira de uma
unidade apícola. Idanha-a-Nova : Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola
Superior de Gestão. Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto Politécnico de
Castelo Branco para obtenção do grau de Mestre em Gestão de Empresas
RESUMO: “Fundamentalmente, o acréscimo de produtividade
através do alargamento de produtos e serviços inerente à
atividade apícola, a preservação dos ecossistemas através da
ação polinizadora das abelhas e, ainda, o estímulo à
rendibilidade desta atividade face à diversidade de culturas
agrícolas, contrariando a atual tendência depressiva,
constituem-se como condições evolutivas excecionais para o
desenvolvimento deste Trabalho de Projeto.”

FERNANDINHO, Pedro Miguel Martins Serejo (2013) - Definição de indicadores
económico-financeiros para o setor agrícola. Idanha-a-Nova : Instituto Politécnico de
Castelo Branco. Escola Superior de Gestão. Dissertação de Mestrado apresentado ao
Instituto Politécnico de Castelo Branco para obtenção do grau de Mestre em Gestão
de Empresas
RESUMO: “A exploração de gado bovino, com a criação dos
Agrupamentos de Produtores, tem contribuído para uma
estratégia regional de desenvolvimento sustentado, justificada
num conjunto de ações dinamizadoras do espaço rural, que
fomentam sinergias, otimizam a eficácia dos instrumentos de
gestão e valorizam a atividade agrícola. Neste contexto, esta
investigação centra-se na definição de indicadores económicofinanceiros para as empresas do setor agrícola, …”

SANTOS, Sofia Margarida Silva dos (2013) - POCMS : avaliação da sua
implementação no Hospital Amato Lusitano, EPE. Idanha-a-Nova : Instituto
Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Gestão. Dissertação de Mestrado
apresentada ao Instituto politécnico de Castelo Branco para obtenção do grau de
Mestre em Gestão de Empresas
RESUMO: “Este Trabalho de Projeto centra-se na especificidade
do setor da saúde, em geral, e da gestão hospitalar, em
particular. A mesma consiste num estudo de caso longitudinal,
no período 2003-2009, centrado numa análise empírica
exploratória dos documentos de prestação de contas, os quais
são de elaboração obrigatória segundo o POCMS.

BIRD, Polly (2008) - Gestão do tempo. 5ª ed. - Lisboa : Actual.

RESUMO: “Gestão do Tempo mostra-lhe como pode
simplificar a sua vida quando gere melhor o seu tempo. As
dicas e conselhos deste livro ajudam-no a reduzir o stress, a
atingir os seus objectivos, a melhorar o seu desempenho no
local de trabalho e a ter mais tempo para si. Oferece-lhe
sugestões práticas para tomar decisões, delegar, organizar
formação para a sua equipa, planear o seu tempo, reduzir
papelada…e aprender a dizer não!”

SANTOS, J. Albano (2011) - Finanças públicas. Oeiras : INA.
RESUMO: “O texto que agora se apresenta, se é verdade que
tem como primeiro objectivo a formação de índole académica,
não deixa de visar uma finalidade mais ampla - a de
proporcionar um eficaz instrumento de análise a todos os
interessados numa boa compreensão do sistema que
circunscreve o uso dos dinheiros públicos, um tópico associado
a alguns dos principais fenómenos políticos e económicos que
afectam as sociedades actuais. Daí que o texto esteja redigido à
luz de uma permanente preocupação de clareza, a fim de
permitir uma leitura fácil que o torne acessível à generalidade
das pessoas.”

BARON, Robert A.; SHANE, Scott A. (2011) - Empreendedorismo : uma visão do
processo. São Paulo : Cengage Learning.
RESUMO: “Este livro apresenta uma visão única do
empreendedorismo, ou seja, aquela do ponto de vista do
processo, apresentando-o em suas diversas fases distintas. A
obra trata o empreendedorismo como um processo contínuo e
esse modelo é seguido de maneira consistente em todo o texto,
fornecendo aos estudantes um modelo claro a seguir.”

LEITE JÚNIOR, Plínio Pimentel [ed. lit.] (2007) - O valor social do turismo. São Paulo :
Roca.
RESUMO: “Nas três últimas décadas o Turismo passou a ser
objecto sistemático de estudos das Ciências Sociais. Como
fenómeno complexo e multidisciplinar, tem despertado interesse
nas pesquisas da área, justamente pelo papel que ocupa na
sociedade contemporânea. Por conta dos estudos nesta e em
outras áreas, a tão decantada sustentabilidade, apoiada no tripé
da correcção ecológica, da viabilidade económica e da justiça
social, descobriu-se instável e socialmente ineficaz, justamente
por desconsiderar a participação da comunidade receptora nos
benefícios da actividade turística.”

MORTAL, António Baltazar (2007) - Contabilidade de gestão. Lisboa : Rei dos Livros.

RESUMO: “O texto é apresentado em vinte e dois capítulos e dois
apêndices, numa sequência que julgamos lógica, mas que pode
ser discutível. Não dividimos o texto em partes, como é costume
ver-se, porque alguns capítulos incorporam aspectos diferentes da
matéria. Por exemplo, o capítulo em que nos ocupamos dos
custos padrões trata simultaneamente os aspectos do seu cálculo
(cálculo de custos), e o lado dos desvios (análise de custos). Para
facilitar a compreensão da matéria, procurámos que a linguagem
utilizada não fosse excessivamente técnica e apresentamos em
cada capítulo exemplos esclarecedores e, quase sempre,
exercícios resolvidos.”

SILVA, Eduardo Pires da ; et al. (2011) - SNC contabilidade financeira : casos práticos.
ed. rev. e aumentada. Lisboa : Rei dos Livros.
RESUMO: “SNC Contabilidade Financeira Casos Práticos, é um
livro que apresenta um vasto conjunto de exercícios com o
objectivo de dar uma maior abrangência à prática da
contabilidade financeira das empresas comerciais e industriais e
outras entidades, enquadrando cada exercício nos fundamentos
teóricos do Sistema de Normalização Contabilística. Esta nova
obra resultou da divisão da primeira edição do livro em dois
novos livros: O Tomo I trata as operações contabilísticas das
empresas individuais.”
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Mensal
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Mensal
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Semanal
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Semanal

Nº 1000 (07 Maio 2013)
Nº 1001 (14 Maio 2013)
Nº 1002 (21 Maio 2013)
N.º 1003 (28 Maio 2013)

Raiano

Mensal

Nº 438 (16 Maio 2013)

Reconquista

Semanal

Nº 3503 (02 Maio 2013)
Nº 3504 (09 Maio 2013)
Nº 3505 (16 Maio 2013)
Nº 3506 (23 Maio 2013)
Nº 3507 (30 Maio 2013)

Revisores & Auditores
Sage Life
Social Agenda

Trimestral
Irregular

Nº 60 (Jan./Abr. 2013)
Nº 6 Maio 2013)

Trimestral

Nº 33 (Maio 2013)

TOC

Mensal

Nº 156 (Mar. 2013)
Nº 157 (Abr. 2013)

Trabalho & Segurança Social

Mensal
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Mensal

(Abr. 2013)

