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DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
PORTUGAL. Leis, decretos, etc. (2013) - Código da insolvência e da recuperação de
empresas anotado. Coimbra : Almedina.
RESUMO: “O propósito deste livro é providenciar aos
operadores do direito um instrumento que lhes facilite a
compreensão do Código da Insolvência e da Recuperação de
Empresas, facultando-lhes as referências bibliográficas e
jurisprudenciais nacionais, bem como o entendimento dos
autores sobre o conteúdo normativo dos preceitos.
Estamos perante uma lei que, desde o início, foi muito
criticada e cuja compreensão não é fácil.”

VIEIRA, Iva Carla (2014) - Guia prático de direito comercial. 3ª ed. - Coimbra :
Almedina.
RESUMO: “Este guia reúne, com uma linguagem clara, toda a
legislação fundamental para que as empresas, designadamente
as PME, possam ser mais competitivas e inovadoras. Temas da
maior modernidade, como sistemas de incentivo, a
responsabilidade de empresários, titulares de órgãos sociais e
assessores, as dívidas comerciais e o seu impacto no
património pessoal e familiar, os processos judiciais para a sua
cobrança, os desafios do mercado global, sem fronteiras
físicas, as modalidades para contratar numa era digital, fazem
deste Guia uma fonte relevante de informação.”

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. (2013) - Código das sociedades comerciais em
comentário. reimp. - Coimbra : Almedina. 7 vol.
RESUMO: “Apesar de sermos um país juridicamente "importador",
possuímos já doutrina societária extensa, de qualidade e não
provinciana que dispensa exercícios dispersivos de mera erudição
forasteiramente nutridos. Mas não se olvidam aqui ou ali referências,
diretas ou indiretas, a ideias e experiências estrangeiras pioneiras ou
marcantes. Uma nota mais sobre a bibliografia. Em regra, o comentário
de cada artigo é antecedido de duas listas bibliográficas: (a) citada e (b)
outra. Esta última é reservada, no essencial, para obras monográficas
acerca de matérias do comentário (apesar de não citadas), não portanto
para obras de carácter mais ou menos geral em que tal matéria (também)
apareça.”

PORTUGAL. Leis, decretos, etc (2014) - Processo de insolvência : anotado e
comentado. 3ª ed., reimp. - Coimbra : Almedina.
RESUMO: “DL n.º 53/2004, de 18 de março com as alterações dos DLs
n.os 200/2004, de 18 de agosto; 76-A/2006, de 29 de março;
282/2007, de 07 de agosto; 116/2008, de 04 de julho, 185/2009, de
12 de agosto; Lei n.º 16/2012, de 20 de abril e Lei n.º 66-B/2012, de 31
de dezembro. Síntese dos antecedentes e evolução legislativa do direito
falimentar; Comentário sobre os momentos-chave no processo de
insolvência; A responsabilidade dos administradores e gerentes pela
insolvência; Código da insolvência e da recuperação de empresas;
Texto da lei; Comentários e anotações; Remissões intra-sistemáticas;
Notas; entre outros assuntos relacionados.”

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. (2013) - Sociedades comerciais, valores mobiliários,
instrumentos financeiros e mercados. 7ª ed. reformulada e actualizada. - Coimbra :
Coimbra Editora. 2 vol.
RESUMO: “Numa economia moderna e globalizada, o estudo
completo do direito das sociedades tem de ser integrado com o
regime dos valores mobiliários e o funcionamento dos
instrumentos financeiros e mercados. A importância dada a estas
matérias justifica a divisão da obra em dois volumes: o primeiro
contém o estudo institucional das sociedades comerciais de
responsabilidade limitada, nos seus vários tipos e modalidades; o
segundo volume trata dos valores mobiliários e dos instrumentos
financeiros derivados, quer quanto ao seu regime, quer numa
perspetiva de investimento e cobertura de riscos (hedging).”

MARTINS, Ernesto Candeias (2015) - Infância marginalizada e delinquente na 1ª
República (1910-1926) : de perdidos a protegidos... e educados. Coimbra : Palimage.
RESUMO: “O objeto do livro está integrado no âmbito da
História Social da Infância, História da Educação Social e/ou
na História à Assistência à Infância na 1.ª República, com o
conteúdo sobre a criança/infância e juventude em situação
de ‘dificuldades’, ‘conflito social’ ou em desviação social, de
carências (mendicidade, pobreza) e problemáticas familiares
(abandono, desamparo, em perigo moral), comportamentos
antissociais (indisciplinados, inadaptados, marginalizados) ou
delitivos (infratores, delinquentes).”

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. (2013) - Novo regime do arrendamento urbano :
anotado e comentado. 3ª ed. - Porto : Vida Económica.
RESUMO: As recentes alterações introduzidas ao Regime do
Arrendamento Urbano pelas Leis n.º 30/2012 e n.º 31/2012,
ambas de 14 de Agosto, Decretos-Lei n.º 266-B/2012 e n.º
266-C/2012, ambos de 31 de Dezembro, Decreto-Lei n.º
1/2013, de 7 de Janeiro e Portaria n.º 9/2013, de 10 de Janeiro

PORTUGAL. Leis, decretos, etc (2013) - O contrato de arrendamento rural. Porto : Vida
Económica.
RESUMO: “Inclui legislação complementar em que
destacamos a Lei n.º 62/2012, de 10 de dezembro e a Lei n.º
63/2012, de 10 de dezembro (relativas à Bolsa Nacional de
Terras) e ainda minutas, resenha de jurisprudência e tabela de
correspondências.”

VIGNATI, Frederico (2012) - Gestão de destinos turísticos : como atrair pessoas para
polos, cidades e países. Rio de Janeiro : Senac.
RESUMO: “Este livro coloca ao alcance do leitor,
conhecimentos que vão permitir atuar no campo de
desenvolvimento de destinos turísticos. O objetivo é formar
especialistas capazes de promover o desenvolvimento de
arranjos produtivos locais e regionais, em bases sustentáveis e
altamente competitivas. O livro expõe conceitos fundamentais
para a área, como as competências de gestor público do
turismo, o desenvolvimento turístico sustentável, as tendências
do mercado global de turismo, entre muitos outros.”

SANTOS, Luís Lopes dos ; LAUREANO, Raul M. S. (2006) - Fundamentos e aplicações
do cálculo financeiro : casos práticos. 2ª ed. rev. e corrigida. Lisboa : Sílabo.

RESUMO: “Esta obra apresenta uma seleção de casos práticos
cuja resolução, devidamente fundamentada teoricamente,
permitirá não só aprender os princípios do cálculo financeiro
como, também, aprofundá-los mediante a sua aplicação a um
vasto leque de operações financeiras, não exigindo ao leitor
qualquer conhecimento prévio do tema.”

BARROSO, Maria da Nazaré ; COUTO, Eduardo ; CRESPO, Nuno (2009) - Cálculo e
instrumentos financeiros : da prática para a teoria. 2ª ed. - Lisboa : Escolar.
RESUMO: “O livro procura apresentar os conceitos e as
fórmulas de forma intuitiva por aplicação a exemplos que
servem de suporte. Só após esses exercícios de apresentação
aplicada é que se apuram as fórmulas genéricas. Daí que o
nome do livro refira explicitamente "da prática para a teoria",
pois a elaboração do mesmo seguiu essa linha de orientação.”

JOBIM, Alceu (2014) - Matemática financeira : (com Excel) e suas aplicações. Lisboa :
Escolar.
RESUMO: “O livro foi desenvolvido visando três segmentos do
mercado: Os estudantes universitários dos cursos de Economia,
Gestão de Empresas e Contabilidade das instituições de ensino
superior. Os estudantes de pós-graduação das áreas mencionadas
acima. Os profissionais das áreas financeira, de mercado, de
crédito e de risco de bancos e empresas não bancárias que não só
necessitam de um refrescamento dos conceitos relevantes, mas
também entender algo sobre como modelar computacionalmente
muitos dos problemas com que lidam nas suas atividades.”

COOPER, Chris ; et al. (2007) - Turismo : princípios e práticas. 3ª ed. - Porto Alegre :
Bookman.
RESUMO: Este livro faz uma introdução ao turismo, reunindo
temas importantes como transporte, acomodações, atrativos
e tecnologias de informação. Além disso, os autores procuram
situar as questões relativas à demanda e ao marketing turístico
de forma histórica chegando até a atualidade com a inclusão
de dados sobre pesquisas e teorias e abordando o importante
conceito de sustentabilidade. Possui material de apoio em
inglês para professores.

PORTUGAL. Leis, decretos, erc. (2014) - Novo regime do arrendamento urbano : notas
práticas e jurisprudência recente. 4ª ed. - Porto : Porto Editora.
RESUMO: Nesta nova edição, para além de reunirem as
principais normas jurídicas do regime do arrendamento
acompanhadas de um conjunto de notas claras e objetivas, os
autores incluem uma seleção de jurisprudência recente sobre
os temas que têm sido alvo de apreciação pelos nossos
tribunais. Este livro é, por isso, uma ferramenta essencial para
clarificar os aspetos legais mais complexos e esclarecer a
interpretação e a aplicabilidade das normas.

RAMOS, Mário Rui dos Santos (2014) - Marketing na restauração : estudo de caso
"Helana - Restaurante". [Idanha-a-Nova : Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova].
Trabalho apresentado em cumprimento dos requisitos para obtenção do título de
Especialista em Hotelaria e Restauração.

RESUMO: Trabalho académico no âmbito da UC de Seminário
de Metodologias de Investigação.
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BATISTA, António Manuel Sarmento (2014) - Matemática financeira : o valor do
dinheiro ao longo do tempo. Porto : Vida Económica.
RESUMO: “Para ficar a conhecer as noções elementares de
Matemática Financeira nas sua vertentes teórica e prática.
Como ponto de partida, o livro exprime a razão de ser desta
temática, ou seja, o valor do dinheiro ao longo do tempo e das
variáveis que lhe estão associadas constituindo um manual de
estudo e de suporte em aplicações profissionais,
nomeadamente em aspetos relacionados com a prática
bancária e seguradora. Ao longo dos capítulos são
desenvolvidas, em termos matemáticos, as fórmulas que são
utilizadas na resolução de casos práticos.”

LISBOA, João Veríssimo ; AUGUSTO, Mário Gomes (2008) - Cálculo financeiro. Porto
: Vida Económica.

RESUMO: “Esta obra tem por objetivo apresentar a lógica do
raciocínio matemático na análise das operações financeiras
de curto, médio ou longo prazo.”

MATIAS, Rogério (2013) - Cálculo financeiro : teoria e prática. 4ª ed. - Lisboa : Escolar.
RESUMO: “Esta obra destina-se prioritariamente a alunos de
cursos superiores nas áreas da Gestão, Contabilidade e
Economia, mas também a todos aqueles que, por razões
profissionais ou particulares, pretendam conhecer ou
aprofundar os conceitos subjacentes ao valor temporal do
dinheiro. Este livro tem uma página de apoio e actualização.”

BAHL, Miguel [Org.] (2003) - Mercado turístico : áreas de atuação. São Paulo : Roca.
RESUMO: “Esta obra pode ser considerada uma base para
desencadear discussões e estimular o surgimento de novos
estudos e análises em Turismo, alem de possibilitar a tomada
de posição dos agentes que operam nesse setor. Constitui-se
em ótima fonte de consulta e atualização de conhecimentos
dos interessados na área e no seu aprimoramento sejam eles
pesquisadores, empresários, docentes ou discentes.”

MATEUS, Alves (2009) - Exercícios práticos de cálculo financeiro. 3ª ed. rev. e
actualizada, 4ª imp. Lisboa : Sílabo.

RESUMO: “O complemento prático à teoria. Fundamental.
Aqui irá encontrar tipificadas muitas das situações com que se
depara no dia-a-dia.”

NEVES, Pedro ; LOPES, Miguel Pereira [Coord] (2013) - Comportamento organizacional
no século XXI : diálogos entre a gestão e a academia. Lisboa : RH.
RESUMO: “Indicadores recentes mostram que as escolas
portuguesas das áreas de comportamento organizacional e gestão
estão bem avaliadas internacionalmente. Os indicadores sobre a
evolução da investigação científica feita em Portugal mostram a
mesma tendência positiva. Então, o que falha para que a
produtividade em Portugal não tenha acompanhado esta evolução
científica? Neste livro encontrará casos de sucesso na colaboração
entre a academia e a realidade empresarial e institucional do nosso
país, que mostram que é possível inverter a ineficiente tradução do
avanço científico em resultados de negócio.”

GUERRA, Nuno José Martins (2014) - A adoção e implementação das aplicações de
social media : caso : as grandes empresas portuguesas. - Évora : Universidade de Évora.
Instituto de Investigação e Formação Avançada. Tese apresentada à Universidade de
Évora para obtenção do grau de Doutor em Gestão, especialidade de Marketing.
RESUMO: “A presente tese visa a caraterização da situação
atual de adoção e implementação do social media no seio das
grandes empresas em Portugal. A expressão social media
representa um conjunto de meios e ferramentas online e/ou
mobile, que permitem a partilha e discussão de informação
entre pessoas.”

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. (2015) - Código do IRS 2015. Porto : Vida Económica.

RESUMO: “2015 é o ano da implementação da reforma do IRS.
Depois das várias propostas apresentadas para a sua
reformulação foi publicada a Lei nº 82-E/2014 de 31 de
dezembro que determina as novas regras em vigor desde 1 de
janeiro do corrente ano.”

PINHO, Carlos ; SOARES, Isabel (2008) - Finanças : mercados e instrumentos. 2ª ed.
rev. e aumentada. - Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “De modo claro e rigoroso, são apresentados os
fundamentos da avaliação dos principais produtos financeiros
e as formas de actuação nos diferentes mercados. Não obstante
a apresentação e resolução de pequenos exemplos ao longo do
texto, todas as partes que compõem este manual integram
também uma secção de exercícios e casos práticos que servirão
para o leitor consolidar e testar os conhecimentos adquiridos.

MOTA, António Gomes ; et al. (2012) - Finanças da empresa : teoria e prática. 4ª ed.
rev. e corrigida. - Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “Este livro engloba fundamentalmente os casos
práticos e respectivas resoluções como forma de apresentar
os conceitos mais relevantes e as técnicas mais utilizadas na
gestão financeira das empresas. No entanto, o livro não se
esgota nos casos práticos, pois estes são precedidos de um
conjunto de notas teóricas que procuram contribuir para uma
melhor formalização e explicitação de conceitos.”

MARQUES, Albertino (2014) - Conceção e análise de projetos de investimento. 4ª ed.
rev. e corrigida. - Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “Nesta obra, são apresentados os principais
conceitos e metodologias utilizados na conceção, análise e
avaliação de projetos de investimento. Numa perspetiva
eminentemente pedagógica e prática, a abordagem
apresentada tem por objetivo facilitar a aplicação imediata dos
conhecimentos transmitidos ao tratamento de questões
concretas por parte de estudantes, técnicos e empresários.”

KINICKI, Angelo ; KREITNER, Robert (2006) - Comportamento organizacional. 2ª ed.
- São Paulo : McGraw-Hill.
RESUMO: “Elaborado para conduzir o estudante a uma
aprendizagem ativa, inclui casos reais, exercícios interativos e
conceitos numa sequência que vai da abordagem micro
(indivíduos) à abordagem macro (grupos, equipes e
organizações) dos tópicos de um curso de comportamento
organizacional. De forma clara e direta, os autores focam a
ética nas empresas e a diversidade humana com exemplos
atualizados do mundo real e dilemas éticos, apresentados
como exercícios práticos.”

DELOBBE, Nathalie ; et al. [Dir.] (2013) - Comportamento organizacional. Lisboa :
Instituto Piaget. 3 vol.
RESUMO: “Uma série de três livros em que cada um deles
corresponde a um domínio de investigação particularmente
fecundo e as problemáticas centrais para a gestão dos
recursos humanos nas empresas e na administração pública.
Tratadas como estados de arte atualizadas, é o lugar das
relações humanas nas organizações que é explorado sob
novas e diferentes perspetivas. Na fronteira entre as ciências
da gestão, a psicologia e a sociologia, o comportamento
organizacional analisa as relações entre o indivíduo e a
organização.”

FERRÃO, João ; et al. (2014) - Que economia queremos?. Lisboa : Fundação Francisco
Manuel dos Santos.
RESUMO: “ Com a crise iniciada em 2007 multiplicaram-se as
propostas de organizações internacionais, empresariais,
académicas e da sociedade civil para uma nova economia. Este
livro sistematiza os aspetos mais relevantes destas propostas
em torno de três perspetivas – economia do crescimento,
economia do crescimento verde e economia do bem-estar – e
analisa o grau de adesão dos cidadãos, dos empresários e dos
autarcas portugueses a essas diferentes visões sobre a
economia do futuro.”

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título
Agenda Cultural Município
de Proença-a-Nova
Boletim do Contribuinte

Periodicidade
Mensal

Itens recebidos
(Abr. 2015)

Quinzenal

A. 83, nº 7 (1ª quinz. Abr. 2015)
A. 83, nº 8 (2ª quinz. Abr. 2015)

Diário de Coimbra

Diário

A. 84, nº 28780 (31 Mar. 2015)
a
A. 84, nº 28808 (28 Abr. 2015)

Ensino Magazine

Mensal

A. 18, nº 205 (Mar. 2015)

Exame

Mensal

Nº 373 (Maio 2015)

Gazeta do Interior

Semanal

A. 26, nº 1372 (01 Abr. 2015)
A. 26, nº 1373 (08 Abr. 2015)
A. 26, nº 1374 (15 Abr. 2015)
A. 26, nº 1375 (22 Abr. 2015)

Trimestral

A. 27, nº 104 (Abr./Jun. 2015)

Jornal do Fundão

Semanal

A. 70, nº 3581 (02 Abr. 2015)
A. 70, nº 3582 (09 Abr. 2015)
A. 70, nº 3583 (16 Abr. 2015)
A. 70, nº 3584 (23 Abr. 2015)

Newsletter da Fundação C.
Gulbenkian

Mensal

Nº 164 (Abr. 2015)

O Interior

Semanal

A. 15, nº 797 (02 Abr. 2015)
A. 15, nº 798 (09 Abr. 2015)
A. 15, nº 799 (16 Abr. 2015)

Inforbanca

Questões Atuais de Direito
local

Trimestral

Nº 5 (Jan./Mar. 2015)

Raiano

Mensal

A. 42, nº 459 (16 Abr. 2015)

Reconquista

Semanal

Nº 3603 (02 Abr. 2015)
Nº 3604 (09 Abr. 2015)
Nº 3605 (16 Abr. 2015)
Nº 3606 (23 Abr. 2015)

Revisores & Auditores

Trimestral

Nº 68 (Jan./Mar. 2015)

Revista de Legislação e de
Jurisprudência

Bimestral

A. 144, nº 3991 (Mar./Abr. 2015)

Trabalho & Segurança Social

Mensal

Nº 3 (Mar. 2015)

Voz das Misericórdias

Mensal

A. 30 (Mar. 2015)

