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DESTAQUE

E BOAS ENTRADAS NO NOVO ANO
SÃO OS VOTOS DA VOSSA BIBLIOTECA
MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
PINTO, Ana Maria Gonçalves Lourenço Roque Santos (2015) - Envelhecimento,
trabalho e práticas de gestão de recursos humanos. Lisboa : Instituto Universitário de
Lisboa. Tese especialmente elaborada para obtenção do grau de Doutor em Gestão e
Desenvolvimento de Recursos Humanos apresentada ao Instituto Universitário de
Lisboa

RESUMO: “Num futuro próximo o envelhecimento
demográfico terá consequências relativas quer na população
em geral, quer na composição da população ativa e na
escassez de algumas competências. O objetivo geral desta
investigação visa compreender quais as práticas de GRH que
contribuem para a retenção dos trabalhadores de diferentes
idades.”

CAIADO, Aníbal Campos (2015) - Bancos : normativos, contabilidade e gestão. Lisboa
: Sílabo.
RESUMO: “Este livro apresenta de forma sistematizada e
pedagógica a legislação aplicável aos bancos, a sua
contabilidade financeira e analítica com o respetivo
enquadramento na área da gestão. A exposição das matérias
abordadas é permanentemente acompanhada com
variadíssimos exemplos e casos práticos, tornando o estudo e
a consulta deste livro mais acessível, interessante e objetiva.”

HOWELLS, Peter ; BAIN, Keith (2008) - The economics of money, banking and finance
: a european text. - 4th ed. - Harlow : Pearson Prentice Hall.
RESUMO: “This text has been specially written to meet the
needs of students who require a rigorous grounding in
financial economic theory, combined with institutional and
policy discussion relevant to the 'real world' economics of
contemporary Europe.”

HOLGATE, Peter (2006) - Accounting principles for lawyers. Cambridge : Cambridge
University Press.
RESUMO: “Many lawyers, especially those dealing with
commercial matters, need to understand accounting yet feel
on shaky ground in the area. This book is written specifically
for them. It breaks down and makes clear basic concepts (such
as the difference between profit and cash flow), the
accounting profession and the legal and regulatory framework
within which accounting operates. … He then deals with
specific areas such as group accounts, acquisitions, tax, leases,
pensions, financial instruments, and realised profits, focusing
in each case on those aspects that are likely to confront
lawyers in their work.”

PEREIRA, Alexandre ; POUPA, Carlos (2015) - Como apresentar em público teses,
relatórios, comunicações usando o PowerPoint. 2ª ed. - Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “A realização de apresentações é uma necessidade
frequente, quer na vida académica, quer na vida empresarial.
A importância que assumem decorre da necessidade de expor
a uma plateia, num curto espaço de tempo, uma versão
reduzida e conclusiva de um trabalho mais vasto e profundo.
O seu grande peso na avaliação do trabalho realizado faz com
que todos os esforços investidos na sua meticulosa preparação
sejam um excelente investimento. … Descreve também como
idealizar e conceber um poster, para apresentar um trabalho
académico, utilizando as normas da APA.”

MARTINS, João Pedro Nunes (2015) - As competências de empregabilidade na ótica
dos empresários da Beira Interior. Idanha-a-Nova : Instituto politécnico de Castelo
Branco. Escola Superior de Gestão. Dissertação apresentada á Escola Superior de
Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco para obtenção do grau de Mestre
em Gestão de Empresas.
RESUMO: “O mercado de trabalho atravessa grandes
mudanças, muito devido ao fenómeno da globalização e à
emergência de novas tecnologias de informação e
comunicação, o que conduz a uma crescente competitividade
ao nível do emprego. … Este estudo auscultou e analisou as
competências técnicas e genéricas mais valorizadas por mais
de uma centena de empresários da Beira Interior, através de
um inquérito disponibilizado electronicamente”
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