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DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
BORGES, António ; RODRIGUES, José Azevedo (2014) - Contabilidade e finanças para
a gestão. 5ª ed. Lisboa : Áreas, 2014.
RESUMO: “A presente publicação procura constituir um elo
entre os aspetos técnicos de índole contabilística e financeira
e a sua utilidade para a gestão das entidades. Focando os
principais conceitos financeiros e metodologias contabilísticas,
procura ligá-los às necessidades da gestão, tornando-os úteis
não só para os gestores, como para todos aqueles que
pretendam compreender as implicações financeiras do
exercício das atividades empresariais.”

CUNHA, Licínio ; ABRANTES, António (2013) - Introdução ao turismo. 5ª ed. atualizada
e aumentada. Lisboa : Lidel.
RESUMO: “A obra, integrando as principais temáticas que
estruturam o turismo, apresenta-se agora atualizada e
aumentada, revelando os novos desenvolvimentos
tecnológicos e modelos de negócios na distribuição turística,
a par da emergência dos eventos e do seu contributo para a
consolidação, criação ou renovação dos destinos turísticos.
Cumulativamente, a obra passa a incluir exercícios práticos e
questões para reflexão e consolidação de conhecimentos
possibilitando, assim, ao leitor o reforço da compreensão das
temáticas tratadas.”
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CUNHA, Licínio (2013) - Economia e política do turismo. 3ª ed. atualizada. Lisboa :
Lidel.
RESUMO: “Esta obra, a referência no tema em português,
agora em edição atualizada e aumentada e contemplando os
principais aspetos do novo paradigma do desenvolvimento
turístico, é um valioso contributo para o conhecimento do
turismo e um instrumento de trabalho de grande utilidade para
empresários, gestores, docentes, estudantes e, em geral, para
todos os que se interessam pelo seu estudo.”

VIEITO, João P. ; MAQUIEIRA, Carlos P. (2012) - Finanças empresariais : teoria e prática.
2ª ed. Lisboa : Escolar.
RESUMO: “A obra está dividida em dez capítulos …. Cada
capítulo é enriquecido com um conjunto de exercícios
práticos resolvidos para que os discentes adquiram as
competências necessárias que lhes permitam, no futuro, e de
forma autónoma, implementar na prática as matérias
expostas.”

FEIO, Rui (2011) - Gestão de projetos com o Microsoft Project 2010. Lisboa : FCA.
RESUMO: “Ao longo de 10 capítulos, esta obra trata dos
conceitos fundamentais da Gestão de Projetos e apresenta o
"caminho" para pôr todas as funcionalidades do Microsoft
Project 2010 ao serviço dos intervenientes nessa atividade.
Nela o leitor é acompanhado a desenvolver, em paralelo, o
estudo das diversas fases da vida do projeto e a sua
implementação no Project 2010, utilizando 84 exercícios
práticos que incluem um projeto completo.”
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SILVA, Márcio (2014) - Microsoft Project 2013. Lisboa : FCA.
RESUMO: “Com este livro, aprenda a utilizar o Project, uma
ferramenta que lhe permite gerir de forma profissional o ciclo
de vida dos seus projetos e cuja versão 2013 teve a maior
atualização dos últimos anos. Aprenda simulando um projeto:
para o ajudar a consolidar os seus conhecimentos, terá acesso
a um exemplo prático de planeamento, execução e controlo
de um projeto ao longo do livro, assim como a 18 exercícios
práticos no final dos capítulos.”

MIGUEL, António (2013) - Gestão moderna de projetos : melhores técnicas e práticas.
7ª ed. atualizada e aumentada. Lisboa : FCA.
RESUMO: “Esta obra, atualizada, oferece uma abordagem
integrada da moderna gestão de projetos e apresenta e
desenvolve as metodologias, técnicas e ferramentas
consideradas atualmente como as melhores práticas do
mercado. O livro segue estreitamente as recomendações do
PMBOK® Guide Fifth Edition do Project Management Institute
(PMI) e da norma ISO 21500 e está alinhado com a IPMA
Competence Baseline da International Project Management
Association (IPMA).”

NABAIS, Carlos ; NABAIS, Francisco (2013) - Prática contabilística : SNC + NCM. 5ª ed.
atualizada e aumentada. Lisboa : Lidel.
RESUMO: “Através de uma linguagem clara e simples, aprenda
eficientemente Contabilidade com esta edição atualizada e
aumentada de acordo com o SNC e a NCM. Treine com mais
de 200 casos, exemplos e exercícios.”
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MULLIS, Darrell ; ORLOFF, Judith (2009) - O jogo da contabilidade : iniciação à
contabilidade : fresquinha, como uma limonada mesmo acabada de fazer. Vila Nova
de Famalicão : Centro Atlântico.
RESUMO: “A mais clara exposição de sempre sobre os
conceitos básicos da contabilidade. O mundo da contabilidade
pode ser intimidador. Quer você seja um gestor, um
estudante, o dono de uma empresa ou um potencial
empresário, é natural que precise de compreender os
princípios básicos da contabilidade… Porém, considera os
manuais de contabilidade simplesmente intragáveis. E se
aprender contabilidade fosse tão simples e divertido que até
uma criança o pudesse fazer? Mas pode ser assim!”

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de (2014-2015) - Curso de direito comercial. 9ª ed.
Coimbra : Almedina. 2 vol.

RESUMO: “Novas leis, como por exemplo o RSPE e o RAEL, o
CPC ou a L 2/2013 (sobre associações públicas profissionais),
impuseram retoques em várias páginas. Aqui e ali aparecem
desenvolvimentos, com destaque para os (novos) nos 5 e 6 do
cap. VII (suspensão e renovação de deliberações dos sócios).
Numerosas referências bibliográficas foram atualizadas e
outras acrescentadas (de jurisprudência também). Uma nótula
mais: a 1ª e 2ª Diretivas europeias sobre sociedades
(68/151/CEE e 77/91/CEE) foram substituídas pelas Diretivas
2009/101/CE e 2012/30/UE, respetivamente.”

LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes (2013) - Direito da insolvência. 5ª ed. Coimbra
: Almedina.

RESUMO: “O Direito da Insolvência, embora abranja normas
de índole muito variada, possui uma unidade dogmática
própria, baseada na reação da ordem jurídica à insolvência.
Foi com o objetivo de esclarecer essa unidade dogmática que
se elaborou a presente obra.”
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GONÇALVES, Luís Couto (2014) - Manual de direito industrial : propriedade industrial
e concorrência desleal. 5ª ed. rev. e actualizada. Coimbra : Almedina.
RESUMO: “Esta 5ª edição, à semelhança da anterior, abrange
o regime jurídico dos direitos de propriedade industrial e o da
concorrência desleal. Como é desejável, procedemos a
atualizações legislativas, jurisprudenciais, doutrinárias e
bibliográficas.
Reiteramos o desejo de que este livro, para além de prosseguir
a causa do ensino e da investigação, possa continuar a ser útil
ao Direito no momento, tão relevante, da sua aplicação.”

ESPÍRITO SANTO, João (2014) - Sociedade unipessoal por quotas : introdução e
comentários aos artigos 270-A a 270-G do código das sociedades comerciais. reimp.
- Coimbra : Almedina.

RESUMO: “A admissibilidade legal da sociedade unipessoal, na
vertente originária, representa a superação do milenar dogma
contratualista, prevalecente que foi, a partir de meados do
século XX, uma conceção jurídico-económica de que a
sociedade constitui, antes de mais, uma forma de
estruturação jurídica da empresa. O instituto da sociedade
unipessoal foi sistematicamente disciplinado no direito
societário-mercantil comum português em 1996 e é já bem
conhecido da prática nacional na configuração da sociedade
unipessoal por quotas.”
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VASCONCELOS, Pedro Pais de (2014) - A participação social nas sociedades
comerciais. 2ª ed. Coimbra : Almedina.

RESUMO: “O que é a participação social, como se pode
pensá-la, compreendê-la, trabalhá-la na Ciência do Direito,
concretizá-la na Jurisprudência, explicitá-la na comunidade
jurídica, ensiná-la na Academia? O que é esse ente que é a
participação social? O objeto desta investigação é, pois, a
participação social, no seu multimodo de ser, no seio da
sociedade, a sua posição perante a sociedade, como
aproveitamento da utilidade económica do seu investimento
na sociedade, e como seu quinhão na sociedade.”

ANTUNES, José A. Engrácia (2014) - Direito dos contratos comerciais. 3ª reimp.
Coimbra : Almedina.
RESUMO: “A presente obra tem por objeto o estudo exaustivo
dos Contratos Comerciais em geral - incluindo as questões
relativas à sua negociação, formação, conteúdo, efeitos,
transmissão, modificação e extinção - e em especial - através
da análise das grandes famílias contratuais, incluindo os
contratos mercantis clássicos, os contratos de cooperação
empresarial, os contratos de distribuição comercial, os
contratos bancários, os contratos financeiros, o contrato de
seguro e o contrato de transporte.”

FALCÃO, David ; TOMÁS, Sérgio Tenreiro (2015) - Lições de direito do trabalho : a
relação individual de trabalho. 2ª ed. Coimbra : Almedina.

RESUMO: “A presente obra, por estar em conformidade com
as mais recentes alterações legislativas (Lei n.º 55/2014 de 25
de agosto, Lei n.º 69/2013, de 30 de agosto, Lei n.º 76/2013,
de 7 de Novembro e Lei n.º 27/2014, de 8 de maio) almeja
estar entre os manuais mais atuais do Direito do Trabalho.
Com o intuito de assegurar a ampla perceção do Direito do
Trabalho considerou-se oportuno conciliar a componente
teórica e doutrinária com pequenos exemplos da vida real,
sem olvidar, por um lado, a vasta jurisprudência a respeito e,
por outro, o Direito da Segurança Social, relativamente ao
qual se consagram variadíssimas notas complementares.”
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título
Agenda Cultural Município
de Proença-a-Nova

Periodicidade
Mensal

Itens recebidos
(Mar. 2015)

Análise Social

Trimestral

Vol. 49, nº 213 (Out./Dez. 2014)

Boletim do Contribuinte

Quinzenal

A. 83, nº 4 (2ª quinz. Fev. 2015)
A. 83, nº 5 (1ª quinz. Mar. 2015)
A. 83, nº 6 (2ª quinz. Mar. 2015)

Ciência e Técnica Fiscal

Semestral

Nº 432 (Jan./Jun. 2014)

Diário de Coimbra

Diário

A. 84, nº 28749 (28 Fev. 2015)
a
A. 84, nº 28779 (30 Mar. 2015)

Exame

Mensal

Nº 372 (Abr. 2015)

Gazeta do Interior

Semanal

A. 26, nº 1368 (04 Mar. 2015)
A. 26, nº 1369 (11 Mar. 2015)
A. 26, nº 1370 (18 Mar. 2015)
A. 26, nº 1371 (25 Mar. 2015)

Jornal de Contabilidade

Bimestral

A. 39, nº 442 (Jan./Fev. 2015)

Jornal do Fundão

Semanal

A. 70, nº 3577 (05 Mar. 2015)
A. 70, nº 3578 (12 Mar. 2015)
A. 70, nº 3579 (19 MAR. 2015)
A. 70, nº 3580 (26 Mar. 2015)

Newsletter da Fundação C.
Gulbenkian

Mensal

Nº 163 (Mar. 2015)

O Interior

Semanal

A. 14, nº 793 (05 Mar. 2015)
A. 15, nº 794 (12 Mar. 2015)
A. 15, nº 795 (19 Mar. 2015)
A. 15, nº 796 (26 Mar. 2015)

Questões Laborais

Semestral

A. 21, nº 45 (Jul./Dez. 2014)

Raiano

Mensal

A. 42, nº 458 (12 Mar. 2015)

RCI

Mensal

A. 32, nº 180 (Mar. 2015)

Reconquista

Semanal

Revista de Legislação e de
Jurisprudência

Bimestral
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Nº 3599 (05 Mar. 2015)
Nº 3600 (12 Mar. 2015)
Nº 3601 (19 Mar. 2015)
Nº 3602 (26 Mar. 2015)
A. 144, nº 3990 (Jan./Fev. 2015)

Título

Periodicidade

Itens recebidos

TOC

Mensal

A. 15, nº 179 (Fev. 2015)
A. 15, nº 180 (Mar. 2015)

Trabalho & Segurança Social

Mensal

Nº 2 (Fev. 2015)

Voz das Misericórdias

Mensal

A. 30 (Fev. 2015)
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