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DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
LOPES, Ilídio Tomás (2013) - Contabilidade financeira : preparação das
demonstrações financeiras, sua divulgação e análise. Lisboa : Escolar.
RESUMO: “A presente obra procura identificar os princípios
fundamentais à preparação de informação financeira credível e
útil aos diversos utilizadores, tendo por base os princípios
subjacentes aos diversos normativos, nacionais e internacionais.
Ao longo destes capítulos, tem-se como objetivo proporcionar ao
leitor uma visão integrada do processo dinâmico entre a
preparação da informação financeira, o seu impacte na esfera
fiscal e a sua relevância na identificação e cálculo de indicadores
chave de desempenho úteis ao desenvolvimento organizacional.
Na maior parte dos capítulos propõem-se exercícios e incluem-se
exercícios resolvidos.”

LOPES, Carlos Rosa; et al. (2013) - Manual de contabilidade : teoria e casos práticos.
Lisboa : Escolar.

RESUMO: “O presente Manual de Contabilidade pretende
contribuir para a divulgação e aprofundamento das Normas
Internacionais de Contabilidade (IAS-International Accounting
Standards e IFRS-International Finantial Reporting Standards)
através da apresentação teórica dos principais pontos das Normas
e de diversos e variados casos práticos em cada capítulo.”
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PEDRO, Filipe; et al. (2012) - Gestão de eventos. Lisboa : Escolar.

RESUMO: “O livro Gestão de Eventos tem como principal
objetivo a divulgação junto do seu público, constituído por
profissionais da área, jovens universitários e estudantes técnicoprofissionais, deste universo que é a gestão de eventos de
comunicação, dando a conhecer um mercado cada vez com mais
destaque. O profissional ou o estudante conseguem encontrar
neste livro toda a explicação para delinear e conhecer os
bastidores de um evento, seja ele qual for, bem como a descrição
passo a passo de quais as decisões e os fatores que deverão ter
em conta para a realização de um evento de sucesso.”

CAETANO, Joaquim; RASQUILHA, Luís (2010) - Gestão de marketing. Lisboa :
Escolar.

RESUMO: “A visão do Marketing - e só ele pode ter esta função
nas organizações - deve orientar toda a empresa, explorando a
sua vantagem competitiva e afirmando a sua diferenciação,
através do benefício inovador dos seus produtos e do
posicionamento forte das suas marcas. As páginas deste livro
permitirão ao leitor, para além de se familiarizar de forma clara
com o léxico do marketing, tão divulgado (e por vezes tão
maltratado), abarcar uma perspetiva de 360º sobre a construção
prática de um plano de marketing.”

COLÓQUIO "TURISMO EM PORTUGAL. PASSADO. PRESSENTE. QUE FUTURO?"
(2012) - Turismo em Portugal : passado. Presente. Que futuro? : actas do colóquio
organizado pela Fundação António Quadros. [Rio Maior] : Fundação António
Quadros.

RESUMO: “A obra apresenta os textos debatidos no colóquio
realizado no âmbito das comemorações do Centenário do
Turismo em Portugal: “Turismo em Portugal: Explorar o Passado,
Perspetivar o Futuro”; “Turismo e Hotelaria: passado, presente e
futuro”; “Turismo: os primeiros anos”; “As Festas da Cidade de
Lisboa”; "Para lá de Turismo: fonte de riqueza e de poesia, notas
sobre a visão e o legado de António Ferro nesses domínios”; “O
Turismo Português dos Anos 50: Turismo e Identidade”; “Estoril
e Cascais: duas praias, a mesma vocação turística”.”
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DANTAS, José (2013) - Inovação e marketing em serviços. Lisboa : Lidel.
RESUMO: “Esta publicação surge, com um triplo propósito:
clarificar o papel determinante dos serviços, realçar a
necessidade de aplicar abordagens distintas nos serviços,
particularmente no âmbito do marketing, dada a sua
especificidade e, porque os serviços não estão imunes à
hipercompetitividade característica dos nossos dias, sublinhar o
papel crítico da inovação em serviços, para o que se apresenta
uma metodologia concreta. Com 11 Casos de Estudo de dezenas
de Exemplos em áreas como: Turismo (hotelaria, restauração e
lazer), Ciências da Vida, Saúde, Banca, Seguros, Administração
Pública (central e autárquica), Empreendedorismo e Tecnologias
de Informação e Comunicação.”

ALMEIDA, Paulo; ARAÚJO, Sérgio (2012) - Introdução à gestão de animação turística.
Lisboa : Lidel.
RESUMO: “Com uma estrutura teórico-prática, esta obra
apresenta definições e caracterizações que passam muitas vezes
despercebidas pelos profissionais que estudam, planeiam e
trabalham a animação turística, mas que se tornam
indispensáveis para a conceção de uma oferta de qualidade,
assente
em
estratégias
pensadas,
direcionadas
e
profissionalmente comunicadas. Ilustrada com vários exemplos
de sucesso locais e nacionais, bem como com um capítulo
essencialmente prático sobre como planear e executar um
projeto de animação, é também dirigida a todos os profissionais
de turismo e de animação turística, … que promovem ou que
pretendem vir a promover atividades de animação turística.”

ABRANJA, Nuno [Coord.] (2012) - Gestão de agências de viagens e turismo. Lisboa :
Lidel.
RESUMO: “Este livro dá a conhecer as opiniões de sete
profissionais de turismo sobre a política de produto/serviço, de
recursos humanos, parcerias, relações de negócios,
comunicação social e formação, sobre a crise atual, as novas
tecnologias e o futuro das agências de viagens e turismo,
abordando temas como turismo e viagens, procura, oferta e
produto turísticos; operadores turísticos, agências de viagens
tradicionais e virtuais e centrais de reservas, programação de
pacotes turísticos, guias intérpretes, tecnologias de informação
e comunicação e a internet, o e-commerce e as redes sociais ao
serviço do turismo.”
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SILVA, Sancho (2013) - Turismo interno : uma visão integrada. Lisboa : Lidel.
RESUMO: “A presente obra sistematiza uma abordagem de
cariz mais teórico, a qual se consubstancia na clarificação
conceptual entre o lazer e o turismo, na síntese das
particularidades desta última atividade, na delimitação do
âmbito do turismo interno e na identificação das
macrotendências que enquadram o desenvolvimento do setor.
Por outro lado, procede-se à junção de um conjunto de
elementos que permitem caracterizar, de uma forma inovadora
e holística, a dimensão do turismo interno no plano
internacional e em Portugal…”

KETELE, Jean-Marie de; ROEGIERS, Xavier (1999) - Metodologia da recolha de dados
: fundamentos dos métodos de observações, de questionários, de entrevistas e de
estudo de documentos. - Lisboa : Instituto Piaget.

RESUMO: “Nesta obra, os autores assentam o seu trabalho no
processo de recolha de dados através de técnicas tão variadas
quanto a observação, o questionário, a entrevista e o estudo de
documentos. O seu objetivo principal foi o de clarificar os
fundamentos epistemológicos, morfológicos e metodológicos
do processo de recolha de dados e dos métodos utilizados quer
pelo investigador quer pelo consultor, avaliador, o auditor e o
homem de decisão.”

HAZEBROUCQ (2003) - Management dos projectos de turismo e de lazer. Lisboa :
Instituto Piaget.

RESUMO: “O objetivo deste trabalho é, simultaneamente,
transmitir as técnicas e os métodos de management de projetos
e aplicá-los de forma pormenorizada às particularidades do
mundo do turismo e do lazer, e mais geralmente às do
ordenamento dos territórios implicados. Os exemplos
apresentados facilitam a compreensão dos conceitos
desenvolvidos e tornam-nos acessíveis a um público mais
alargado, nomeadamente a todos aqueles que elaboram
projetos ligados ao turismo, ao lazer, ao desporto, ao
património ou à cultura…”
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MONTEIRO, Sónia Maria da Silva (2013) - Manual de contabilidade financeira. Porto :
Vida Económica.
RESUMO: “Este manual apresenta de uma forma acessível e
pedagógica a interpretação e aplicação prática do Sistema de
Normalização Contabilística (SNC) em determinadas áreas da
contabilidade financeira. Em cada temática é apresentado o seu
enquadramento contabilístico, com referência às Normas
Contabilísticas e de Relato Financeiro aplicáveis, sendo
acompanhada da apresentação sistemática de exemplos
práticos.”

RICARDO, Joaquim Fernando (2013) - Manual do autarca : o poder local e os seus
eleitos. Porto : Vida Económica.

RESUMO: “Este manual, através da legislação atualizada e
completada com importantes anotações e jurisprudência,
esclarece todo o processo eleitoral que se inicia com a
apresentação das listas concorrentes aos órgãos autárquicos por
parte dos candidatos, desenvolve-se no esclarecimento dos
eleitores e termina no ato eleitoral.”

YEOMAN, Ian; et al. (2006) - Gestão de festivais e eventos : uma perspectiva
internacional de artes e cultura. São Paulo : Roca.

RESUMO: “Esta obra examina o papel central da gestão de
eventos na indústria do turismo, da cultura e das artes.
Oferece aplicações práticas, modelos e ilustrações da gestão
de eventos sob várias perspetivas internacionais. Os estudos
de casos internacionais abrangem eventos turísticos na Itália,
nos Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney, séries artísticas e
festivais na América, e no Glastonbury Festival, no Reino
Unido.”
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AZEREDO, M. Olga; PINTO, M. Isabel Freitas M.; LOPES, M. Carmo Azeredo (2013) Exercícios gramática prática de português : da comunicação à expressão : 3º ciclo do
ensino básico e ensino secundário. Lisboa : Raiz.

RESUMO: “Da Comunicação à Expressão - Gramática Prática
de Português é complementada com o Caderno de Exercícios
que propõe variadas e sugestivas atividades de aplicação e de
produção, correspondentes aos diferentes aspetos do
funcionamento da língua explicitados na Gramática.”

AZEREDO, M. Olga; PINTO, M. Isabel Freitas M.; LOPES, M. Carmo Azeredo (2012) Gramática prática de português : da comunicação à expressão : 3º ciclo do ensino
básico e ensino secundário. Lisboa : Raiz.

RESUMO: ” Incluindo as alterações introduzidas pelo Dicionário
Terminológico, esta obra, apresenta o estudo da língua, de
forma ativa e indutiva, a partir de explicações simples e de
exemplos variados. Integra as alterações ortográficas
preconizadas pelo Novo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa. No final de cada tema, apresenta quadros-síntese
que permitem sistematizar as noções gramaticais em análise.
Associa a observação e a reflexão sobre o funcionamento da
língua à prática: completa-se com o Caderno de Exercícios que
propõe atividades de aplicação e de produção.”

PORTUGAL. Leis, decretos, etc (2012) - Regime jurídico da urbanização e edificação :
comentado. 3ª ed. Coimbra : Almedina.
RESUMO: “Esta 3.ª edição tem como razão de ser imediata a
atualização dos comentários ao Regime Jurídico de
Urbanização e Edificação em virtude da alteração que ao
mesmo foi introduzida pelo Decreto-Lei nº 28/2010, de 30 de
Março, alterado, por apreciação parlamentar, pela Lei nº
28/2010, de 2 de Setembro. Esta alteração legislativa não
constitui, porém, a sua única motivação. Com a terceira edição
procedeu-se a um reforço das indicações jurisprudenciais e
doutrinais do Comentário, bem como a precisão,
aprofundamento e atualização das posições nele vertidas.”
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OLIVEIRA, Fernanda Paula; LOPES, Dulce (2013) - Execução programada de planos
municipais : as unidades de execução como instrumento de programação urbanística
e o reparcelamento urbano como figura pluriforme. Coimbra : Almedina.

RESUMO: “… Afinal, em que consiste a tarefa de programar?
Que instrumentos podem ser utilizados para o efeito? Quais as
vantagens que a sua utilização acarreta para a gestão
territorial? E o reparcelamento do solo urbano do qual resultam
parcelas para urbanização pode ser considerado um
instrumento
de
programação?
De
que
forma?
É a estas e a outras questões com importante relevo no
momento atual que se pretende responder com a presente
publicação.”

CARVALHO, João M. S. (2009) - Gestão e marketing : para devolver as organizações
ao Homem. Lisboa : Sílabo.

RESUMO: “Este livro dá enfase a uma visão do mundo que, não
sendo nova, é difícil de conseguir, mas recompensadora quando
tornada realidade. Com base em investigação científica nas áreas da
Gestão e do Marketing, assim como numa leitura das palavras
de Jesus, ajustada aos contextos organizacionais, o autor
desenvolve teorias e soluções para que possamos viver melhor
individual e coletivamente.”

FERREIRA, Bruno; et al. (2012) - Fundamentos de marketing. 2ª ed. revista e corrigida.
Lisboa : Sílabo.

RESUMO: “O marketing é uma técnica de gestão utilizada
atualmente pela maior parte das empresas. Aquelas que se
alheiam e não dominam esta prática correm o risco de se verem
desfasadas das necessidades e interesses do mercado onde
atuam, estagnando e perdendo a corrida no competitivo jogo
empresarial. Esta obra não se destina a especialistas na matéria,
mas sim a todos aqueles que pretendam dar os primeiros passos
no conhecimento e aprendizagem do marketing.”

INFOBIB

7

VICENTE, Paula (2012) - Estudos de mercado e de opinião : princípios e aplicações de
amostragem. Lisboa : Sílabo.

RESUMO: “Na realização dos estudos de mercado e de opinião
a escolha da amostra requer uma resposta a três questões
essenciais: QUEM selecionar? COMO selecionar? QUANTOS
selecionar? Este livro responde a estas questões através da
apresentação dos princípios elementares da Teoria da
Amostragem, apoiada por inúmeros exemplos práticos capazes
de orientar a tomada de decisões eficientes no que respeita ao
desenho e à implementação de um plano amostral.”

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. (2012) - Regime jurídico dos instrumentos de gestão
territorial : comentado. Coimbra : Almedina.
RESUMO: “O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial é um dos regimes com maior relevância no
ordenamento jus urbanístico português. Nele se define o
sistema de gestão territorial, que assenta em instrumentos de
planeamento dos mais diversos níveis da Administração do
território (nacional, regional e local), bem como os princípios
básicos do seu relacionamento e as regras atinentes, entre
outros aspetos, à sua elaboração, dinâmica e execução
(material e jurídica). A presente publicação pretende, por um
lado, contribuir para uma reflexão sobre as questões jurídicas
deste regime e, por outro, servir de repto à discussão e
confronto de ideias sempre profícua nestas áreas temáticas.”

OLIVEIRA, Fernanda Paula [Coord.] (2012) - Direito do urbanismo e do ordenamento
do território : estudos. Coimbra : Almedina.

RESUMO: “A presente obra integra um conjunto de reflexões
em temáticas que se reconduzem, no final, às áreas do direito
do urbanismo e do ordenamento do território, reflexões essas
provenientes de um conjunto diversificado de autores, não
tanto pela sua formação (já que, à exceção de dois, todos são
juristas), mas pela diferente proveniência.”

INFOBIB

8

ANDRADE, José Carlos Vieira de (2012) - A justiça administrativa : lições. 12ª ed. Coimbra : Almedina.
RESUMO: “Nesta décima segunda edição além da correção das
sempre “arreliadoras” e nunca erradicadas gralhas, ouve lugar
à revisão de várias partes do texto, incluindo pormenores de
sistematização, e à complementação de algumas passagens
menos desenvolvidas em determinadas matérias, como, por
exemplo, a arbitragem administrativa. A par, naturalmente, das
atualizações detetadas na legislação e na doutrina e,
sobretudo, da referência a algumas questões suscitadas na
jurisprudência mais relevante, por exemplo, em matéria de
recursos – ainda que não de forma sistemática.”

ALMEIDA, Mário Aroso de (2013) - Manual de direito administrativo . Reimp.
Coimbra : Almedina.
RESUMO: “Este manual beneficia da experiência de quase sete
anos de aplicação do vigente regime do processo
administrativo. É, na verdade, dedicada especial atenção à
doutrina e à jurisprudência produzidas durante este período,
no propósito de alcançar o equilíbrio entre a descrição do
direito efetivamente vigente, de acordo com a interpretação
que dele tende ser feita, e a apreciação crítica das principais
orientações seguidas, sobretudo nos domínios mais sensíveis
do ponto de vista da efetividade da tutela jurisdicional dos
cidadãos perante o poder administrativo, respeitantes aos
processos urgentes e cautelares.”

CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO DO ORDENAMENTO DO URBANISMO E DO
AMBIENTE, FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA;
INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO (2006) - Direito do
urbanismo e autarquias locais : realidade actual e perspecticas de evolução. Reimp.
Coimbra : Almedina.
RESUMO: “Um estudo de carácter científico sobre as principais
infrações em matéria de urbanismo praticadas pelos órgãos das
autarquias locais, o qual inclui um levantamento sistemático
das infrações mais frequentes constantes dos relatórios das
ações inspetivas levadas a cabo pela IGAT aos órgãos do poder
local, uma reflexão sobre as principais causas das ilegalidades
urbanísticas detetadas e uma indicação das medidas a adotar,
de natureza administrativa, legislativa ou outra, com vista a
erradicar os vícios encontrados em sede de controlo de
legalidade.”
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FONSECA, Isabel Celeste M. (2011) - Direito processual administrativo : roteiro
prático. 3ª ed. - Porto : Almeida & Leitão.
RESUMO: “Nesta 3ª edição, procede-se à revisão do texto com
a introdução de pequenos aperfeiçoamentos formais e visa-se
sobretudo reajustá-lo tendo em conta a evolução doutrinal e
jurisprudencial ocorrida desde a publicação da 2.ª edição. É
constituído por 5 partes:
A justiça administrativa;
A jurisdição administrativa;
O contencioso administrativo declaratório;
O contencioso administrativo urgente;
O contencioso administrativo de execução.”

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. (2008) - RJUE : Regime jurídico da urbanização e da
edificação. Coimbra : Almedina.
RESUMO: “O novo "RJUE" apresenta alterações/inovações
significativas: criação da figura do «gestor de procedimento»,
alargamento das situações de isenção de licença, obras de
escassa relevância urbanística, situações de mera comunicação
prévia. O confronto entre regimes (extinto/vigente),
comentários e, a inclusão de Jurisprudência, fornecem
orientações ao desenvolvimento dos processos, visando a
familiarização com diferentes formas de procedimento. Um
guia de consulta prático e, indispensável, antes e durante, a
execução dos procedimentos.”

FONTES, José (2012) - Curso sobre o código do procedimento administrativo. 4ª ed.
revista e atualizada. - Coimbra : Coimbra Editora.

RESUMO: “A linguagem utilizada, simples e descritiva,
organizada esquematicamente, é destinada a todos os que têm
necessidade de trabalhar sob as regras do procedimento
administrativo e não apenas a juristas ou a estudantes de
cursos de Direito. O presente trabalho pretende contribuir
para o estudo e para uma melhor compreensão do Código do
Procedimento Administrativo e para a divulgação e
conhecimento da Carta Ética da Administração Pública.”
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CEBOLA, Cátia Marques [coord.] (2010) - Direito do urbanismo e do ambiente :
estudos compilados. Lisboa : Quid Juris.
RESUMO: “Os temas dominantes dos cursos superiores destes
ramos do Direito. Uma abordagem teórica e prática, por
Docentes do Ensino Superior. Explicam, de forma
sistematizada, atualizada e com preocupação pedagógica, as
características, princípios, instrumentos e técnicas do Direito do
Urbanismo e do Ambiente. São matérias que já fazem parte do
plano curricular de algumas Escolas portuguesas.”

MULLINS, Laurie J. (2004) - Gestão da hospitalidade e comportamento
organizacional. 4ª ed. - Porto Alegre : Bookman.

RESUMO: “Este livro oferece um estudo detalhado de como as
empresas podem melhorar o seu desempenho na indústria da
hospitalidade mediante a gestão eficiente de pessoal.”

TELES, Inocêncio Galvão (2010) - Introdução ao estudo do direito. 11ª ed, 10ª ed. Coimbra : Wolters Kluwer.

RESUMO: “Este manual resultou da compilação das lições orais
de Introdução ao Estudo do Direito dadas pelo Professo
Doutor Inocêncio Galvão Telles, tendo por isso preservado a
espontaneidade própria da linguagem falada. Foram publicadas
dez edições, sempre com notas de atualização até se fazer
uma remodelação que resultou na 11.ª edição.”
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título
Agenda Cultural Munícipio de
Proença-a-Nova
Análise Social

Periodicidade
Mensal
Trimestral

Itens recebidos
(Out. 2013)
Nº 208 (3º trim. 2013)

Aposta

Mensal

Nº 120 (Out. 2013)

Boletim do Centro de Estudos de História
da Contabilidade

Irregular

Nº 60 (Set. 2013)

Boletim do Contribuinte

Quinzenal

Nº 18 (2ª quinz. Set. 2013)
Nº 19 (1ª quinz. Out. 2013)
Nº 20 (2ª quinz. Out. 2013)

Ciência e Técnica Fiscal

Semestral

Nº 429 (Jul./Dez. 2012)

Contabilidade & Empresas

Bimestral

Nº 23 (Set./Out. 2013)

Diário de Coimbra

Diário

Nº 28237 (30 Set. 2013)
Nº 28238 (01 Out. 2013)
Nº 28239 (02 Out. 2013)
Nº 28240 (03 Out. 2013)
Nº 28241 (04 Out. 2013)
Nº 28244 (07 Out. 2013)
Nº 28245 (08-Out-2013)
Nº 28246 (09-Out-2013)
Nº 28247 (10-Out-2013)
Nº 28248 (11-Out-2013)
Nº 28251 (14 Out. 2013)
Nº 28252 (15 Out. 2013)
Nº 28253 (16 Out. 2013)
Nº 28254 (17 Out. 2013)
Nº 28255 (18 Out.2013)
Nº 28259 (22 Out. 2013)
Nº 28260 (23 Out. 2013)
Nº 28261 (24 Out. 2013)
Nº 28262 (25 Out 2013)
Nº 28265 (28 Out. 2013)
Nº 28266 (29 Out. 2013)
Nº 282667 (30 Out. 2013)

Dirigir & Formar

Trimestral

Nº 3 (Abr./Jun. 2013)

Contabilidade & Empresas

Bimestral

Nº 23 (Set./Out. 2013)

Exame
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Mensal

Nº 355 (Nov. 2013)
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Título
Gazeta do Interior

Inforbanca
Invest

Periodicidade

Itens recebidos

Semanal

Nº 1294 (02 Out. 2013)
Nº 1295 (09 Out. 2013)
Nº 1296 (16 Out. 2013)
Nº 1297 (23 Out. 2013)
Nº 1298 (30 Out. 2013)

Trimestral

Nº 98 (Out./Dez. 2013)

Mensal

Nº 105 (Out. 2013)

Jornal de Contabilidade

Bimestral

Nº 434 (Set./Out. 2013)

Jornal do Fundão

Semanal

Nº 3503 (03 Out. 2013)
Nº 3504 (10 Out. 2013)
Nº 3505 (17 Out. 2013)
Nº 3506 (24 Out. 2013)
Nº 3507 (31 Out. 2013)

Newsletter da Fundação C. Gulbenkian

Mensal

Nº 147 (Out. 2013)

O Interior

Semanal

Nº 719 (03 Out. 2013)
Nº 720 (10 Out. 2013)
Nº 721 (17 Out. 2013)
Nº 722 (24 Out. 2013)
Nº 723 (31 Out. 2013)

Raiano

Mensal

Nº 442 (10 Out. 2013)

Reconquista

Semanal

Nº 3525 (03 Out. 2013)
Nº 3526 (10 Out. 2013)
Nº 3527 (17 Out. 2013)
Nº 3528 (24 Out. 2013)
Nº 3529 (31 Out. 2013)

Revista de Legislação e Jurisprudência

Bimestral

Nº 3981 (Jul./Ago. 2013)

Sollicitare

Trimestral

Nº 13 (Set. 2013)

TOC

Mensal

Nº 162 (Set. 2013)
Nº 163 (out. 2013)

Trabalho & Segurança Social

Mensal

Nº 9 (Out. 2013)

Voz das Misericórdias

Mensal

(Set. 2013)
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