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DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
MATOSO, José (dir.) (1997) - História de Portugal. Lisboa : Estampa, 1997. 8 vol.
RESUMO: Sob a direcção de José Matoso foi relatado por vários
autores os principais episódios da história portuguesa ao longo de
oito volumes, desde o Paleolítico até à actualidade.

REIS, Elizabeth (2012) - Estatística descritiva. 7ª ed. rev. e corrigida. - Lisboa : Sílabo.

RESUMO: “Numa linguagem simples e acessível os primeiros
passos
no
estudo
da
Estatística
Descritiva.
A apresentação teórica é permanentemente ilustrada com
exemplos e casos práticos de modo a estimular e a facilitar a
aquisição/consolidação dos conhecimentos adquiridos.”
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CANÁRIO, Rui; CABRITO, Belmiro (2008) - Educação e formação de adultos :
mutações e convergências. 2ª ed., imp. - Lisboa : Educa.

RESUMO: “Esta obra, pretende dar um retrato da situação atual
e das perspetivas futuras de um campo em que tendem também
a diluir-se as fronteiras entre as respostas educativas para os
públicos adultos e para os públicos jovens. O livro reúne os
textos correspondentes a um ciclo de conferências que
decorreu entre Janeiro e Junho de 2004, parte integrante de
um curso de mestrado em Formação de Adultos.”

ZANELLA, Luiz Carlos (2012) - Manual de organização de eventos : planejamento e
operacionalização. 5ª ed. - São Paulo : Atlas.
RESUMO: “A promoção de eventos é uma atividade de elevada
expressão e importância económica em face da sua
relação/integração com o turismo, lazer e negócios. Os eventos
podem ser considerados como uma âncora ou suporte do
turismo pela sua capacidade de ativar a infraestrutura turística,
principalmente por meio do turismo de negócio. Organizar um
evento exige arte e visão para superar a expectativa dos
participantes através de serviços e atendimento eficientes. Inclui
modelos/simulações/ilustrações de eventos sociais, desportivos,
culturais, gastronómicos, comerciais e outros cerimoniais e atos
comemorativos.”

PORTUGAL. Leis, decretos, etc (2008) - O novo regime jurídico de instalação,
exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos / [anot.] Paula Quintas.
- Coimbra : Almedina.
RESUMO: “O regime jurídico da instalação, exploração e
funcionamento dos empreendimentos turísticos, aprovado
recentemente pelo Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março,
apresenta uma verdadeira revolução coperniciana no mundo do
turismo, onde já não se sabe quem ocupa o lugar central e
quem gravita à volta de... A aplicação prática do diploma
encontra-se pendente de muita legislação especial, a publicar;
no entanto, entendemos que o regime, pela dimensão e alcance
que possui, merece ser dado a conhecer, e sobretudo a
apreciar, de imediato.”
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CAVACO, Carmen (2009) - Adultos pouco escolarizados : políticas e práticas de
formação. Lisboa : Educa.

RESUMO: “A presente investigação teve como principal
objectivo a análise das lógicas de acção inerentes às ofertas de
educação e formação, frequentadas por adultos pouco
escolarizados. Neste trabalho, parte-se do princípio que a
categoria social dos “adultos pouco escolarizados” engloba uma
grande heterogeneidade, incluindo pessoas com idade, nível de
escolaridade, situação face à actividade profissional e
competências de literacia muito distintas.”

SCHIEFER, Ulrich; TEIXEIRA, Paulo Jorge; MONTEIRO, Susana (2006) - MAPA Manual de facilitação para a gestão de eventos e processos participativos. São João
do Estoril : Princípia.
RESUMO: “O presente volume propõe uma metodologia
inovadora utilizada na condução de eventos e processos em
grupo, tais como aulas, reuniões, sessões de formação,
workshops, debates e seminários, entre outros.
De forma prática e sintética, os autores introduzem os princípios
básicos, descrevem o processo e apresentam soluções para
problemas quotidianos, recomendando diversas técnicas para
racionalizar e otimizar a participação com vista à concretização
de tarefas e objetivos específicos.”

MACHADO, Virgílio Miguel (2010) - Direito e turismo como instrumentos de poder :
os territórios turísticos. Santo Tirso : Novembro.
RESUMO: “Pela primeira vez em Portugal é apresentada uma
reflexão profunda, decorrente de uma tese de doutoramento,
sobre a forma como a organização e estruturação jurídica dos
destinos determina a sua competitividade. Neste sentido, o livro
apresenta uma abordagem que necessita de ser incorporada no
sector do turismo... ou de outra forma passaremos ao lado da
competitividade que se avizinha cada vez mais feroz, e
continuaremos a "deslizar" nos rankings mundiais e a perder a
oportunidade de afirmarmos o Turismo como sector estratégico
para o futuro do nosso país.”
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BIERMAN, Harold; SMIDT, Seymour (2007) - The capital budgeting decision :
economic analysis of investment projects. 9th. ed. New York ; London : Routledge.
RESUMO: “Retaining the authority and reputation of previous
editions, it now covers in depth several topics which are
frequently under explored, including distribution policy and
capital budgeting, a firm investing in a second firm and investing
in current assets. Features new to this edition include: a new
chapter on Real Options, and new material on uncertainty in
decision-making.
Easily understandable, and covering the essentials of capital
budgeting, this book will help readers to make intelligent capital
budgeting decisions for corporations of every type.”

ROCHA, António Adrego da (2006) - Introdução à programação usando C. 3ª ed.
Lisboa : FCA.
RESUMO: “Esta obra tem como principal objetivo fornecer
competências sólidas no desenvolvimento de programas de
pequena e média complexidade. Assim, introduz-se uma
metodologia que procura atingir a descrição final da solução de
problemas, por refinamentos sucessivos, através da aplicação da
decomposição hierárquica das soluções. Outro objetivo principal
consiste na aprendizagem da linguagem de programação C na
sua norma ANSI. Nesse sentido são estudados aspetos
relacionados com a portabilidade, robustez, reutilização,
legibilidade e eficiência das soluções.”

PINTO, José Alberto Pinheiro ; PINTO, Cristina (2014) - Reforma do IRC. - Lisboa :
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, 2014.

RESUMO: Manual sobre a reforma do IRC.
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PINTO, José Alberto Pinheiro, et al. (2014) - Orçamento do Estado para 2014 : Lei nº
83-C/2013, de 31 de Dezembro ; Encerramento de contas 2013. Lisboa : Ordem dos
Técnicos Oficiais de Contas.

RESUMO: Documento que insere o Orçamento Geral do
Estado relativo a 2014 e o encerramento das contas de 2013

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título

Periodicidade

Itens recebidos

Agenda Cultural Munícipio de Proença-aNova

Mensal

(Jan. 2014)
(Fev. 2014)

Aposta

Mensal

Nº 122 (Dez. 2013)

Boletim do Contribuinte

Quinzenal

Nº 24 (2ª quinz. 2013)
Nº 1 (1ª quinz. Jan. 2014)

Boletim Económico

Trimestral

Vol. 19, nº 4 (Inverno 2013)

Contabilidade & Empresas

Bimestral

Nº 24 (Nov./Dez. 2013)

Diário

Nº 28329 (02 Jan. 2014)
Nº 28330 (03 Jan. 2014)
Nº 28333 (06 Jan. 2014)
a
Nº 28337 (10 Jan. 2014)
Nº 28340 (13 Jan. 2014)
a
Nº 28344 (17 Jan. 2014)
Nº 28347 (20 Jan. 2014)
a
Nº 28351 (24 Jan. 2014)
Nº 28354 (27 Jan. 2014)
a
Nº 28358 (31 Jan. 2014)

Diário de Coimbra
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Título
Economia Global e Gestão

Periodicidade
Quadrimestral

Itens recebidos
Nº especial (2012)

Exame

Mensal

Nº 358 (Fev. 2014)

Gazeta do Interior

Semanal

Nº 1306 (25 Dez. 2013)
Nº 1307 (01 Jan. 2014)
Nº 1308 (08 Jan. 2014)
Nº 1309 (15 Jan. 2014)
Nº 1310 (22 Jan. 2014)
Nº 1311 (29 Jan. 2014)

Trimestral

Nº 99 (Jan./Mar. 2014)

Jornal do Fundão

Semanal

Nº 3515 (26 Dez 2013)
Nº 3516 (02 Jan. 2014)
Nº 3517 (09 Jan. 2014)
Nº 3518 (16 Jan. 2014)
Nº 3519 (23 Jan. 2014)
Nº 3520 (30 Jan. 2014)

Linhas

Semestral

Nº 20 (Dez. 2013)

Mensal

Nº 150 (Jan. 2014)

Newtícias

Semestral

Nº 37 (Dez. 2013)

O Interior

Semanal

Nº 731 (24 Dez. 2013)
Nº 732 (31 Dez. 2013)
Nº 733 (09 Jan. 2014)
Nº 734 (16 Jan. 2014)
Nº 735 (23 Jan. 2014)
Nº 736 (30 Jan. 2014)

Raiano

Mensal

Nº 445 (16 Jan. 2014)

Reconquista

Semanal

Nº 3537 (24 Dez. 2013)
Nº 3538 (02 Jan. 2014)
Nº 3539 (09 Jan. 2014)
Nº 3540 (16 Jan. 2014)
Nº 3541 (23 Jan. 2014)
Nº 3542 (30 Jan. 2014)

Inforbanca

Newsletter da Fundação C. Gulbenkian

Revista de Estudios Económicos y
Empresariales

Anual

Nº 25 (2013)

Revista de Legislação e de Jurisprudência

Bimestral

Nº 3983 (Nov./Dez. 2013)

Revista portuguesa de Saúde Pública

Semestral

Vol. 31, nº 2 (Jul./Dez. 2013)

TOC

Mensal

Nº 165 (Dez. 2013)

Trabalho & Segurança Social

Mensal

Nº 1 (Jan. 2014)

Trimestral

Nº 19 (Jan. 2014)

UPorto Alumni
Voz das Misericórdias
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Mensal

(Dez. 2013)
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7

