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VICENTE, Luiz Moura (2006) - Tecnologia e educação formação nas empresas
portuguesas : 35 casos de referência. [Lisboa] : Companhia das Cores.
RESUMO: “Obra direcionada para as Pequenas e Médias
Empresas (PME), sector em que mais se sentem as dificuldades
resultantes da globalização e da liberalização de mercados.
Aborda as questões da investigação e desenvolvimento e da
inovação tecnológica, bem como dos seus pilares educação
formação, em especial quando confrontadas com as
características específicas das PME. Apresenta numerosos
casos de referência de empresas e instituições científicas,
tecnológicas e de formação profissional, identificando os
factores determinantes do seu sucesso.”

GAGO, Carlos Corrêa ; et al. (2003) - Produtividade em Portugal : medir para gerir e
melhorar. [Lisboa : Companhia das Cores].
RESUMO: “A ideia que desencadeou a elaboração do presente
livro nasceu de duas razões fundamentais: a primeira tendo a
ver com a utilização hoje frequente do termo produtividade,
muitas vezes incorretamente; a segunda, relacionada com a
atitude pessimista tão usual nos portugueses, ocorrendo que
também a produtividade tem servido esse propósito, quando,
assiduamente, é referida em tom derrotista como um dos
“fantasmas” que assombram a vida nacional e impedem o
progresso.

GAGO, Carlos Corrêa ; et al. (2005) - Responsabilidade social das empresas
portuguesas : 25 casos de referência. [Lisboa] : Companhia das Cores.

RESUMO: “O porquê da Responsabilidade Social nas Empresas
(RSE), a sua génese, as suas manifestações, a sua dimensão
internacional e europeia, os conceitos e as práticas, a
certificação, as suas interações, os 25 casos selecionados pelos
autores como de referências na sociedade portuguesa, são
algumas das questões e dos assuntos que encontram uma
explicação inteligente, simultaneamente simples e profunda,
nos sete capítulos em que se estrutura este livro.”

GAGO, Carlos Corrêa ; et al. (2004) - Internacionalização das empresas portuguesas :
30 casos de referência : desafios. [Lisboa] : Companhia das Cores.

RESUMO: “Verifica-se, com efeito, uma situação dual. Isto é,
uma situação em que uma pequena minoria de empresas bem
geridas, inovadoras e imaginativas, estão a aproveitar com
êxito os novos mercados abertos e a considerar já como ‘seu’
o Mercado Interno europeu, sabendo recorrer aos apoios
(informativos, financeiros, de proteção de riscos e outros) que
o Estado proporciona…”

VICENTE, Luiz Moura (2010) - Todos somos Portugal. [Lisboa] : Companhia das Cores.

RESUMO: “Os portugueses quase por norma, são pessimistas
quanto ao seu País, deixando-se enredar com facilidade no
discurso ‘derrotista’ dos numerosos ‘profetas da desgraça’ que
abundam no nosso ‘mercado’. … Como ultrapassar este estado
de espírito? Como mudar atitudes e comportamentos, de
forma a que os cidadãos sejam mais positivos, confiantes e
colaborantes? Como persuadir todos os portugueses a
interrogarem-se sobre o que devem fazer para melhorar o
nível global de vida do seu país? …“

CARDOSO, Eduardo Gomes ; CAMPOS, José Torres ; VICENTE, Luiz Moura (2010) Gestão de sucesso num mundo em mudança. [Lisboa] : Companhia das Cores.
RESUMO: “Convictos da importância e actualidade do tema,
os autores conceberam o seu desenvolvimento prático em
função da sua experiência profissional, elaborando um livro
essencialmente dirigido a empresários e gestores de PME Pequenas e Médias Empresas confrontadas no seu dia-dia com
as consequências problemáticas, por vezes críticas, das
sucessivas mudanças do referencial em que actuam. PME que,
a maioria das vezes, pela pequena dimensão, a escassez de
recursos e a fragilidade da organização, são um elo vulnerável
na cadeia económica.”

VICENTE, Luiz Moura (2008) - Poupar energia : baixar custos : proteger o ambiente :
30 casos de referência. [Lisboa] : Companhia das Cores.
RESUMO:

“O
sector
mundial
energético
apresenta-se
extraordinariamente vulnerável às perturbações geopolíticas que
ocorrem em todo os continentes. Acresce a este facto, a tendência para
a redução das capacidades de produção e refinação de petróleo,
confirmando a tese do seu declínio como recurso finito e não renovável.
O que sucede numa época em que o crescimento da procura energética
mundial é muito elevado, em especial nos países emergentes como a
China e a Índia. Por outro lado, sendo claro que os combustíveis fósseis
são responsáveis por grande parte das emissões de gases de efeito de
estufa, pelo aquecimento global e pelas alterações climáticas que
ameaçam a sustentabilidade do nosso planeta.”

NORONHA, Teresa de ; GOMES, Jorge F. S. (ed.) (2013) - Innovation for sustainability
and networking. [Faro] : Universidade do Algarve.
RESUMO: Table of contents:
PART ONE: Theoretical Framing
PART TWO: The innovation scene in Portugal
PART THREE: Trends for the future

PORTUGAL. Ministério da Educação e Ciência (2015) - Modelo de financiamento do
ensino superior : fórmulas e procedimentos. Lisboa : Ministério da Educação e Ciência.
RESUMO: “O modelo de financiamento é uma peça
fundamental para a orientação estratégica da rede pública de
Ensino Superior. O Ensino Superior vai servir os públicos mais
diversificados que o procuram com objetivos muito
diferentes. O modelo de financiamento tem assim de ser
concebido como estímulo ao melhor desempenho de um
conjunto de instituições autónomas, devendo apresentar-se
como um instrumento operacional de uma estratégia
sustentável de médio e longo prazo em prol da qualidade, e
garantir convergência para aqueles que são os objetivos
nacionais.”

BARKER, Stephen ; COLE, Rob (2015) - Gestão de projeto. Coimbra : Conjuntura
Actual.

RESUMO: “Quer se trate de organizar um evento importante
ou dirigir uma grande equipa, gerir um projeto pode ser um
processo assustador. A derrapagem dos custos e os prazos
falhados fazem parte do dia-a-dia de muitos gestores de
projeto – na verdade, são mais os projetos que falham do que
aqueles que têm êxito!
No entanto, a gestão de projetos não tem de ser assim. É
possível gerir projetos que, de forma consistente, cumpram os
prazos e não excedam o orçamento, e este livro pretende
mostrar-lhe como fazê-lo.”

ROCHA, Dina ; AZEVEDO, Graça ; Rodrigues, Ana Maria (2014) - Contabilidade para
todos : iniciação à contabilidade. Coimbra : Almedina.

RESUMO: “Partindo da necessidade de informação sobre um
negócio, passando pelas demonstrações financeiras, dos seus
elementos, entre muitos outros assuntos tratados, foi-se
avançado passo a passo, introduzindo os diferentes conceitos
contabilísticos, de tal modo que estes se tornassem intuitivos
para todos. A forma de escrita adotada, com perguntas
orientadas e sucessivas até à obtenção da resposta definitiva,
tem como objetivo a criação de interação efetiva e emocional
com o leitor.”
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