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DESTAQUE

CARVALHO, Luísa Cagica ; et al. (ed.) (2015) - Empreendedorismo e desenvolvimento
regional : casos práticos. Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “Este livro apresenta diversas abordagens ao tema,
permitindo a discussão de casos de estudo que propõem soluções
inovadoras, estratégias sustentáveis e de promoção do desenvolvimento
e competitividade dos territórios. Os casos, ainda que apresentando
enorme diversidade, em termos de relatos e autores envolvidos,
apresentam um formato facilitador da prática pedagógica, que consiste
numa estrutura que inclui um breve enquadramento teórico do tema,
seguido da descrição e discussão do caso, e, por último, por um
conjunto de questões de natureza diversa que se fazem acompanhar de
orientações de pretende facilitar a discussão, partilha e disseminação de
boas práticas sobre os temas do empreendedorismo considerando o seu
impacto no desenvolvimento dos territórios.”

Destacamos nesta obra, o capítulo quatro, da autoria da Professora Ana Isabel Baltazar
da Cruz, docente da Escola Superior de Gestão em Idanha a Nova.

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
ALCARVA, Paulo (2011) - O guia completo sobre a banca e as PME. Porto : Vida
Económica.
RESUMO: “Usando as palavras do autor, o livro, escrito por quem
está do lado do negócio bancário, procura dar toda a informação
necessária e útil para que os empresários compreendam o
processo de financiamento e as políticas dos seus bancos e, dessa
forma, melhor interagirem com eles. Constitui assim uma
ferramenta cuja utilização deverá acompanhar a vida corrente da
empresa, não se esgotando numa leitura inicial, dado que
proporciona um extenso conjunto de informações e sugestões
cujo aprofundamento muito poderá contribuir para um melhor
relacionamento de uma PME com o seu Banco.”

PIMENTA, António Guimarães (2012) - Banca e empresas : parceiros?. Porto : Vida
Económica.
RESUMO: “Aquilo que é a essência do que deveria ser o
serviço e o relacionamento bancário está neste livro. A
consultoria ao cliente, para além da venda de produtos, com
base em valores sólidos como a responsabilidade, a ética, a
proximidade, o serviço e a transparência, deverá colocar
sempre a vertente humana e os seus problemas em concreto
como foco da relação.”

GONÇALVES, Cristina ; et al. (2015) - Contabilidade financeira : explicada : manual
prático. Porto : Vida Económica.
RESUMO: “Pela abordagem dos temas e conteúdos
apresentados, o livro constitui um bom manual de apoio à
aprendizagem e aplicação da contabilidade. Com uma
linguagem acessível, acompanhada de figuras, quadros e
exemplos, de forma a tornar mais compreensíveis os
diferentes temas. Contém mais de 200 figuras e casos, cerca
de 150 quadros e 54 Exemplos. De modo a despertar o
interesse nos temas abordados, o livro recorre à participação
dos leitores através de inúmeros questionários colocados às
aplicações apresentadas.”

DANIEL, Luís (2009) - ABC dos seguros : elementos práticos : guia prático ilustrado
para jornalistas. Porto : Vida Económica.
RESUMO: “Este livro pretende, apenas, ser um auxiliar para
um melhor entendimento da atividade seguradora,
respondendo às questões mais correntes do setor segurador e
apoiando a comunicação social nas suas análises, comentários
ou críticas que queiram desenvolver. Sendo o seguro um
contrato socialmente justo e economicamente correto,
impõe-se um melhor conhecimento da sua estrutura, a fim de
melhor o compreender e divulgar. Cada vez mais é preciso
saber o que é o seguro e qual a sua abrangência.”

PEDRO, José Carlos de Jesus (2011) - As franquias nos seguros : preços versus
comportamentos. Porto : Vida Económica : Liberty Seguros.
RESUMO: “A influência das franquias no cálculo do valor dos
prémios e no comportamento dos segurados. Com este livro,
pretende-se verificar a influência das franquias na diminuição
do custo dos seguros e, também, como estas poderão afectar
o comportamento dos segurados. Faz-se uma breve resenha
histórica dos seguros e sua evolução e realça-se, por recurso a
vários exemplos, as funções económicas e sociais que se lhe
associam.”

SILVA, Eduardo Sá (2006) - Modelos para a determinação do risco da taxa de juro.
Porto : Vida Económica.
RESUMO: “Nos tempos que correm assistimos a alguma
volatilidade e incerteza quanto à evolução das taxas de juro.
As alterações nas taxas de juro podem afetar o resultado e a
situação líquida das empresas. O risco da taxa de juro pode ser
controlado através de diversos modelos. Os modelos mais
usuais de gestão do risco baseiam-se nos diferenciais de
fundos (GAP), diferenciais de duração, valor em risco (VaR) e
simulação estática e dinâmica que são apresentados de forma
sequencial nesta obra.”

SILVA, Eduardo Sá ; MONTEIRO, Fátima (2014) - Empreendedorismo e plano de
negócio. 2ª ed. rev. e atualizada. Porto : Vida Económica.
RESUMO: “O livro revela que o gestor terá não só de saber
efetuar um planeamento e controlo da sua atividade – que lhe
permita melhorar constantemente a eficácia e a eficiência da
sua empresa – mas também incorporar na sua “matriz de
performance” o risco como variável aleatória, cuja mestria na
sua previsibilidade lhe poderá assegurar um excelente
desempenho. Gerir o risco, a incerteza, a volatilidade é um
desafio que exige conjugação de intuição, experiência,
inteligência, mas, sobretudo, conhecimento.”

SILVA, Eduardo Sá (2015) - Projeto de investimento : estudo de um caso. Porto : Vida
Económica.
RESUMO: “Trata-se de uma obra que é essencialmente prática
com a discussão de um caso. Inicia-se com a introdução aos
conceitos e critérios de avaliação, seguindo-se a resolução do caso
que se pretende seja uma simulação da realidade.
Na resolução do caso prático, abordam-se os seguintes temas:
-Avaliação económica;
- Determinação da taxa de desconto;
- Problemática dos preços correntes versus preços constantes;
- A questão do financiamento;
- Introdução ao risco.”

SILVA, Eduardo Sá (2015) - Gestão de carteiras : rendibilidade e risco.Porto : Vida
Económica.
RESUMO: “Com uma abordagem essencialmente prática, os aspetos
teóricos são acompanhados de uma série de casos exemplificativos
da sua aplicação (recorrendo-se, preferencialmente, à folha de
cálculo Excel). Deste modo, o leitor tem uma conceção mais
abrangente e pode descortinar o interesse na resolução de situações
reais. Aspetos particulares, tais como alavancagem financeira,
dificuldades de implementação em empresas não cotadas,
indicadores de performance e utilização destes modelos na avaliação
de projetos de investimento, são igualmente abordados na obra.”

SILVA, Eduardo Sá ; et al. (2013) - Finanças e gestão de riscos internacionais. Porto :
Vida Económica.
RESUMO: “Trata-se de uma obra didática destinada a alunos

das áreas de Finanças Internacionais que fornece uma
perspetiva integrada dos instrumentos, mecanismos,
instituições e mercados que coexistem no sistema financeiro
internacional. Os autores fazem ainda uma abordagem dos
principais riscos que surgem nas relações de troca ou negócios
entre moedas, atividades e fluxos monetários e financeiros,
em que são intervenientes empresas, bancos, bancos centrais,
governos ou organismos internacionais.”

FERNANDES, Abel L. Costa ; et al. (2015) - Mercados, produtos e valorimetria de
activos financeiros. 2ª ed. - Coimbra : Almedina.
RESUMO: “As matérias tratadas neste livro são ilustradas por
exemplos numéricos, mas igualmente por comentários publicados
na imprensa especializada que possuem a vantagem de revelar a sua
atualidade e implicações. Sem descurar o seu rigor formal e
académico, quiseram que ele se não ficasse por aí, mas que também
nos introduzisse no funcionamento efetivo dos mercados, produtos,
práticas, procedimentos, e até linguagem, contribuindo para a sua
desmistificação e melhor compreensão. Até porque os mercados
financeiros têm hoje para todos os portugueses um impacto nas suas
vidas sem paralelo no passado.”

NABAIS, Carlos (2015) - O meu livro de contabilidade. Lisboa : Plátano.
RESUMO: “Este livro de iniciação à Contabilidade, dirigido a
pequenos e médios empresários e a estudantes, satisfaz a
necessidade
de
informação na
atividade
empresarial,
nomeadamente no âmbito de tomada de decisões que assegurem o
crescimento de um negócio. O autor utiliza uma linguagem simples
na apresentação dos conceitos contabilísticos e fiscais e aponta
algumas situações-exemplo do dia a dia, que podem apresentar-se
não só aos pequenos e médios empresários, mas também aos
profissionais que trabalham nas contabilidade das empresas.”

ALVES, Joaquim José dos Santos (2015) - Princípios e prática de auditoria e revisão de
contas. Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “Este livro, à luz do mais recente quadro normativo e
tendências da auditoria e da contabilidade, apresenta o quadro
conceptual e as práticas da auditoria. Destaca o controlo interno, as
responsabilidades perante a fraude, o controlo de qualidade, a
avaliação dos riscos e o planeamento, os procedimentos para
obtenção de prova e os relatórios de auditoria. Aborda, através de
uma exposição teórica permanentemente ilustrada com exemplos e
casos práticos e com recurso a um programa informático, os
principais procedimentos de auditoria relacionados com as contas
das organizações.”

LOURENÇO, Isabel Costa ; MORAIS, Ana Isabel ; LOPES, Ana Isabel (Coord.) (2015) Fundamentos de contabilidade financeira : teoria e casos. Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “Esta obra tem a particularidade de conjugar um
enquadramento teórico de cada um dos temas abordados com
um conjunto de casos reais de empresas portuguesas de sucesso.
A compreensão dos temas abordados é, assim, suportada na sua
aplicação em ambiente real. Os casos resolvidos têm como
objetivo evidenciar a aplicação prática da temática descrita no
enquadramento teórica. Os casos adicionais, por resolver,
permitem garantir que os leitores aplicam os conhecimentos
adquiridos em cada um dos capítulos.”

SILVA, Eduardo Sá (2013) - Gestão financeira : exercícios resolvidos. 2ª ed. - Porto :
Vida Económica.
RESUMO: “Esta obra é um livro de exercícios, um auxiliar de
estudo que permite recapitular conceitos e consolidar e
aprofundar conhecimentos em Gestão Financeira. Todos os
capítulos possuem exercícios propostos e resolvidos. Inclui,
com autorização do IAPMEI, um esquema de elaboração de
um plano de negócios.”

SILVA, Eduardo Sá (2014) - Árvores de decisão nos projetos de investimento. Porto :
Vida Económica.
RESUMO: “As árvores de decisão são ferramentas utilizadas para
dar a capacidade de decidir. Permitem identificar a incerteza, avaliar
as relações e o impacto potencial nos resultados. A árvore de
decisão é uma maneira gráfica de visualizar as consequências de
decisões atuais e futuras, permitindo a conceptualização e o
controlo de um bom número de problemas de investimentos sujeitos
a riscos. Nesta obra, as árvores são utilizadas em análise de projetos
de investimento. O livro apresenta 5 exemplos de aplicação deste
instrumento a situações em que a tomada de decisão ocorre em
ambiente de incerteza.”

SILVA, Eduardo Sá 2014 - Decisões de financiamento : aspetos práticos. Porto : Vida
Económica.
RESUMO: “De caráter eminentemente prático, apresenta um
conjunto de casos relativos a operações de financiamento, entendidas
como capital alheio e capital próprio. Inclui ainda uma revisão sobre
alguns dos aspetos básicos do cálculo financeiro, fundamental antes
de se dar início à apresentação das operações. O livro está estruturado
em três partes distintas. Na primeira são explicados quais os elementos
de cálculo financeiro necessários à compreensão das operações. Na
segunda parte são referidos os principais instrumentos de capital
alheio, designadamente contas correntes caucionadas, livranças,
letras, créditos à exportação, entre outros. Na terceira e última parte
trata-se a matéria relacionada com a avaliação das ações.”

SILVA, Eduardo Sá (2014) - A nova diretiva de contabilidade : diretiva 2013/34/EU : a
mudança previsível. Porto : Vida Económica.
RESUMO: “Esta nova diretiva altera a Diretiva 2006/43/CE e
revoga as Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE. Esta obra
pretende dar um contributo sobre uma realidade que se
aproxima (é já em 2016), efetuando uma comparação entre o
que a Diretiva propõe e o que consta do atual normativo
português, nomeadamente, nas NCRF (normas contabilísticas
e de relato financeiro).”

SILVA, Eduardo Sá (2011) - Gestão financeira : opções reais. Porto : Vida Económica.
RESUMO: “Além de confrontar os resultados da abordagem de

opções com os dois métodos tradicionais, o presente trabalho
permite avaliar numericamente os efeitos de incerteza, através de
diversos exemplos. Esta obra tem como principal objetivo uma
abordagem da gestão financeira, mais precisamente na sua
componente de opções reais.
Obra essencialmente didática, destinada a técnicos e revisores
oficiais de contas, gestores e analistas financeiros e profissionais que
se interessam por temas relacionados com a gestão e a teoria
financeira, bem como a alunos de especialização e pós-graduação
em contabilidade e finanças.”

SILVA, Eduardo Sá ; MARTINS, Carlos Quelhas (2014) - Demonstração de fluxos de
caixa. 2ª ed. rev. e atualizada. - Porto : Vida Económica.
RESUMO: “Nesta 2.ª edição está contemplada a elaboração da
demonstração de fluxos de caixa para as Entidades do Setor
Não Lucrativo (ESNL), de elaboração obrigatória para estas
entidades, de acordo com o Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9
de março. São apresentados mais exercícios de aplicação
prática sobre a elaboração da demonstração de fluxos de caixa
pelo método direto, com o objetivo de ajudar os leitores na
elaboração desta demonstração financeira.”
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Semanal
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Semanal

A. 15, nº 845 (03 Mar. 2016)
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A. 15, nº 848 (24 Mar. 2016)
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Semanal

A. 71, nº 3629 (03 Mar. 2016)
A. 71, nº 3630 (10 Mar. 2016)
A. 71, nº 3631 (17 Mar. 2016)
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A. 71, nº 3633 (31 Mar. 2016)

Questões atuais de direito
local

Trimestral

Nº 9 (Jan./Mar. 2016)
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Mensal

A. 43, nº 469 (Mar. 2016)

RCI

Mensal

A. 33, nº 182 (Fev. 2016)
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Semanal

Nº 3651 (03 Mar. 2016)
Nº 3652 (10 Mar. 2016)
Nº 3653 (17 Mar. 2016)
Nº 3654 (24 Mar. 2016)
Nº 3655 (31 Mar. 2016)

Revista de legislação e de
jurisprudência

Bimestral

A. 145, nº 3996 (Jan./Fev. 2016)

Sollicitare

Quadrimestral

Nº 17 (Fev. 2016)
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Mensal
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Mensal

A. 31 (Fev. 2016)

