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DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
DYSON, Sue (2004) - O abc do... secretariado. Porto : Porto Editora.

RESUMO: "A secretária profissional é muito mais

inteligente e consegue transformar o fingimento numa
forma de arte. O objetivo do jogo é controlar a vida, os
pensamentos e o comportamento do chefe, já que ele ou
ela é o caminho mais curto para uma carreira brilhante
ou para a procura de um novo emprego."

QUINTAS, Paula ; QUINTAS, Helder (2014) - Manual de direito do trabalho e de
processo do trabalho. 3ª ed. Coimbra : Almedina.
RESUMO: “Atualizado de acordo, designadamente, com:
– As alterações ao Código do Trabalho de 2013;
– A alteração ao Código de Processo do Trabalho de 2013;
– O Novo Código de Processo Civil;
A presente edição impunha-se, desde logo, pela necessidade
de acolher as alterações ao Código do Trabalho, introduzidas
pela Lei nº 23/2012, de 25 de junho, pela Lei nº 47/2012, de
29 de agosto e pela Lei nº 69/2013.”
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PORTUGAL. Leis, decretos, etc. (2014) - Código do trabalho. Coimbra : Almedina.
RESUMO: Nesta 6ª edição estão incluídas, entre outras
temáticas:
Constituição da República Portuguesa;
Regulamentação do Código do Trabalho;
Fundo de Garantia Salarial;
Fundo de Compensação do Trabalho, Mecanismo
Equivalente e Fundo de Garantia de Compensação do
Trabalho.

FALCÃO, David ; SANTOS, Susana Ferreira dos (2014) - Casos práticos de direito do
trabalho : casos práticos resolvidos. Coimbra : Almedina.

RESUMO: “Estes casos práticos e respetivas propostas de
resolução poderão ser um interessante instrumento de
trabalho, a fim de auxiliar os estudantes na compreensão dos
conceitos teóricos e na preparação para os exames, bem como
os juristas na aplicação das regras laborais.”

AMARAL, Jorge Augusto Pais de (2014) - Direito processual civil. 11ª ed., reimp.
Coimbra : Almedina.
RESUMO: “Ao longo dos vários anos da existência do livro, o
autor sempre procurou que cada nova edição fosse diferente
da anterior, refletindo uma constante preocupação de
simplificar a forma de explanação dos assuntos de que se
ocupa e de aumentar não só o número das questões tratadas
como também a sua inteligibilidade. Nesta edição, procurou
tratar, de uma forma tanto quanto possível desenvolvida, as
novas questões suscitadas pelas grandes alterações
legislativas.”
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VALES, Edgar (2014) - Prática processual civil com o novo CPC. 8ª ed. Coimbra :
Almedina.
RESUMO: “O desafio que para todos os intervenientes
processuais representa a entrada em vigor do novo CPC exige
a apreensão imediata das normas e dos novos princípios.
Esta obra insere as alterações introduzidas na marcha do
processo, com comentários explicativos e minutas de peças
processuais, que ajudam a compreender as inovações.
Trata-se, a bem dizer, de um livro novo, que constitui um
instrumento de trabalho para todos os que, na sua vida
profissional, estão a utilizar o novo Código.”

CORREIA, João ; PIMENTA, Paulo ; CASTANHEIRA, Sérgio (2013) - Introdução ao
estudo e à aplicação do código de processo civil de 2013. Coimbra : Almedina.
RESUMO: “Este texto, elaborado por quem interveio em todos
os momentos por que passou a revisão do processo civil,
inicia-se com uma breve reflexão sobre a reforma e passa em
revista as alterações mais significativas, as quais são referidas
sequencialmente, isto é, tomando em consideração a ordem
pela qual surgem no novo código, terminando com uma alusão
às disposições transitórias. Em anexo, são esquematizadas
algumas das matérias tratadas no texto.”

FREITAS, José Lebre de (2013) - Introdução ao processo civil : conceito e princípios
gerais à luz do novo código. 3ª ed. Coimbra : Coimbra Editora.

RESUMO: “A nova edição da presente obra confronta-se com
um novo Código de Processo Civil. As inovações por ele
introduzidas, que não foram muitas no campo da ação
declarativa, muito mais raras são no campo da ação executiva.
A opção pela desjudicialização, tomada em 2003, mantémse. Alguns excessos, por vezes a roçar a inconstitucionalidade,
do DL 226/2008, de 20 de novembro, são corrigidos; outros,
mais claramente inconstitucionais, são mantidos, ainda
quando a comissão encarregada de elaborar o projeto do que
viria a ser a Lei 41/2013 (então ainda mero projeto de reforma
do CPC de 1961) propôs a sua correção.”…
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FREITAS, José Lebre de (2014) - A ação executiva : à luz do código de processo civil
de 2013. 6ª ed. Coimbra : Coimbra Editora.

RESUMO: “Dezassete anos passados, e sem prejuízo da
atualização feita na 2.ª edição (de 2006), o novo momentocharneira em que nos encontramos obriga a repensar esses
conceitos e princípios, à luz do autointitulado Código de
Processo Civil de 2013, cuja pretensão confessada é a de
rematar, aprofundando-o de acordo com os recursos
presentes, o sistema montado nos anos de 1995-1996.”…

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título

Periodicidade

Agenda Cultural Município de Proença-aNova

Mensal

Itens recebidos
(Set. 2014)

Agroforum

Semestral

Nº 32 (Jun. 2014)

Boletim do Contribuinte

Quinzenal

Nº 17 (1ª quinz. Set. 2014)
Nº 18 (2ª quinz. Set. 2014)

Ensino Magazine

Mensal

Ensino Superior

Trimestral

Nº 198 (Ago. 2014)
Nº 199 (Set. 2014)
Nº 49 (Jul./Set. 2014

Gazeta do Interior

Semanal

Nº 1338 (06 Ago. 2014)
Nº 1339 (13 Ago. 2014)
Nº 1340 (20 Ago. 2014)
Nº 1341 (27 Ago. 2014)
Nº 1342 (03 Set. 2014)
Nº 1343 (10 Set. 2014)
Nº 1344 (17 Set. 2014)
Nº 1345 (24 Set. 2014)

Invest

trimestral

Nº 110 (Jul./Ago. 2014)

Jornal de Contabilidade

Bimestral

Nº 439 (Jul./Ago. 2014)
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Título

Periodicidade

Itens recebidos

Jornal do Fundão

Semanal

Nº 3547 (07 Ago. 2014)
Nº 3548 (14 Ago. 2014)
Nº 3549 (21 Ago. 2014)
Nº 3550 (28 Ago. 2014)
Nº 3551 (04 Set. 2014)
Nº 3552 (11 Set. 2014)
Nº 3553 (18 Set. 2014)
Nº 3554 (25 Set. 2014)

Newsletter da Fundação C. Gulbenkian

Mensal

Nº 157 (Set. 2014)

O Interior

Semanal

Nº 763 (07 Ago. 2014)
Nº 764 (14 Ago. 2014)
Nº 765 (21 Ago. 2014)
Nº 766 (28 Ago. 2014)
Nº 767(04 Set. 2014)
Nº 768 (11 Set. 2014)
N~769 (18 Set. 2014)
Nº 770 (25 Set. 2014)

Raiano

Mensal

Nº 452 (18 Set. 2014)

Reconquista

Semanal

Nº 3569 (07 Ago. 2014)
Nº 3570 (14 Ago. 2014)
Nº 3571 (21 Ago. 2014)
Nº 3572 (28 Ago. 2014)
Nº 3573 (04 Set. 2014)
Nº 3574 (11 Set. 2014)
Nº 3575 (18 Set. 2014)
Nº 3576 (25 Set. 2014)

Revisores e Auditores
Revista de Ciências Empresariais e
Jurídicas
Sage Life

Trimestral
Anual

Trimestral

Nº 65 (Abr./Jun. 2014)
Nº 23 (2013)

Nº 10 (Jul. 2014)

TOC

Mensal

Nº 172 (Jul. 2014)
Nº 173 (Ago. 2014)
Nº 174 (Set. 2014)

Trabalho & Segurança Social

Mensal

Nº 7 (Jul. 2014)
Nº 8 (Ago./Set. 2014)

UPorto Alumni

Trimestral

Nº 20 (Ago. 2014)

Viver

Trimestral

Nº 22 (Jul. 2014)

Mensal

(Jul./Ago. 2014)

Voz das Misericórdias

INFOBIB

5

