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DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
AMADOR, João (2017) - Portugal e o comércio internacional. - Lisboa: Fundação
Francisco Manuel dos Santos.

RESUMO:

“O

comércio internacional tem sofrido
importantes transformações nas últimas décadas e é algo de
omnipresente no mundo actual, afectando de forma directa e
indirecta os países e os indivíduos, quer enquanto
consumidores, quer enquanto trabalhadores. Portugal tem
testemunhado estas transformações e o bom desempenho das
suas exportações é hoje essencial para um crescimento
económico equilibrado. Neste contexto, é importante
promover a compreensão dos fundamentos, vantagens e
desafios do comércio internacional. Esse é o propósito deste
livro.”

AFONSO, António; et al. (2016) - Economia financeira: teoria e exercícios. 2ª ed. Lisboa : Escolar.
RESUMO: “Esta obra […}, ao fazer uma abordagem integrada
e bastante completa dos principais temas que permitem uma
bem fundamentada análise do funcionamento dos mercados
financeiros, é um bom contributo para o reforço da
componente técnica dos que neles pretendam participar em
qualquer qualidade.”

ALMEIDA, José Joaquim Marques de; ALMEIDA, Bruno José Machado de (2016) Teorias da contabilidade: construção e demarcação epistemológica. - Lisboa: Escolar.
RESUMO: “…o posicionamento da contabilidade como um
registo imparcial, refletindo a troca de valores históricos, em
que o contabilista é considerado unicamente como um mero
historiador financeiro, que coleta, com independência e de
forma imparcial, os dados e as questões subjetivas de valor,
quer em termos de custos nominais, quer em termos de custos
correntes, é uma visão que a corrente interpretativa ou
sociológica da contabilidade não perfilha: a contabilidade é
mais do que um conjunto de anotações. A contabilidade é
demasiado importante para ser deixada somente à livre gestão
dos contabilistas: a contabilidade é filosofia, cultura
económica e social e um elemento de transformação da
sociedade.”

CATEORA, Philip R.; GILLY, Mary C.; GRAHAM, John L. (2013) - Marketing
internacional. - 15ª ed. - Porto Alegre: AMGH.
RESUMO: “As mudanças económicas, políticas e sociais
ocorridas na última década transformaram consideravelmente
o cenário global. Pense, por exemplo, no impacto do
crescimento do número de famílias de renda média no mundo
ou mesmo na integração contínua da internet e dos telemóveis
nas atividades empresariais e na vida dos consumidores. Esta
15ª edição traz uma perspectiva bem estruturada dos
mercados internacionais e abrange história, geografia, língua,
religião, comportamento do consumidor e economia.
Trata-se de uma obra relevante para entender a singularidade
cultural e ambiental de qualquer nação ou região para a prática
do marketing internacional.”

KOTLER, Philip; et al. (2017) - Marketing for hospitality and tourism. 7th ed. - Harlow:
Pearson.
RESUMO: “Taking an integrative approach, this highly visual,
four-color book discusses hospitality marketing from a team
perspective, examining each hospitality department and its
role in the marketing mechanism. These best-selling authors
are known as leading marketing educators and their book, a
global phenomenon, is the leading resource on hospitality and
tourism marketing. The Seventh Edition of this popular book
includes new and updated coverage of social media,
destination tourism and other current industry trends,
authentic industry cases, and hands-on application activities.”

MARTINS, António; et al. (2016) - Manual de gestão financeira empresarial. 2ª ed. Lisboa: Escolar.
RESUMO: “O propósito deste manual é o de proporcionar aos
estudantes e aos profissionais de finanças empresariais um
tratamento conceptual e aplicado da gestão financeira das
empresas.
Pretende-se, pois, facultar ao leitor um conjunto de modelos e
técnicas - e sua aplicação prática - visando contribuir para a
melhor compreensão ou mais eficaz desempenho das funções
de gestão financeira em entidades de natureza empresarial.”

THE CULINARY INSTITUTE OF AMERICA (2016) - Baking and pastry: mastering the art
and craft. 3rd ed. - Hoboken: Wiley.

RESUMO: “Praised by top pastry chefs and bakers as "an
indispensable guide" and "the ultimate baking and pastry
reference," the latest edition of Baking and Pastry from The
Culinary Institute of America improves upon the last with
more than 300 new recipes, photographs, and illustrations,
and completely revised and up-to-date information on
creating spectacular breads and desserts. In addition, this
revised edition features new information on sustainability and
seasonality along with new material on plated desserts,
special-occasion cakes, wedding cakes, décor techniques,
savory and breakfast pastries, and volume production, making
it the most comprehensive baking and pastry manual on the
market.”
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Título
Agenda cultural Município
de Proença-a-Nova

Periodicidade
Mensal

Itens recebidos
(Abr. 2017)

Análise social

Trimestral

Vol. 52, nº 222 (1º trim. 2017)

Boletim do contribuinte

Quinzenal

A. 85, nº 7 (1ª quinz. Abr. 2017)
A. 85, nº 8 (2ª quinz. Abr. 2017)

Contabilista

Mensal

A. 18, nº 205 (Abr. 2017)

Diário de Coimbra

Diário

A. 86, nº 29508 (01 Abr. 2017)
a
A. 86, nº29537 (30 Abr. 2017)

Ensino superior

Trimestral

Nº 57 (Jan./Mar. 2017)

Gazeta do interior

Semanal

A. 28, nº 1477 (05 Abr. 2017)
A. 28, nº 1478 (12 Abr. 2017)
A. 28, nº 1479 (19 Abr. 2017)
A. 28, nº 1480 (26 Abr. 2017)

Interior(O)

Semanal

A. 15, nº 903 (13 Abr. 2017)
A. 15, nº 904 (20 Abr. 2017)
A. 15, nº 905 (27 Abr. 2017)

Jornal de contabilidade

Bimestral

A. 41, nº 455 (Mar./Abr. 2017)

Título

Periodicidade

Itens recebidos

Jornal do Fundão

Semanal

A. 72, nº 3686 (06 Abr. 2017)
A. 72, nº 3687 (13 Abr. 2017)
A. 72, nº 3688 (20 Abr. 2017)
A. 72, nº 3689 (27 Abr. 2017)

Newsletter da Fundação C.
Gulbenkian

Mensal

Nº 186 (Abril 2017)

Povo da Beira

Semanal

A. 24, nº 1204 (05 Abr. 2017)
A. 24, nº 1205 (12 Abr. 2017)
A. 24, nº 1206 (19 Abr. 2017)
A. 24, nº 1207 (26 Abr. 2017)

Raiano

Mensal

A. 44, nº 481 (20 Abr. 2017)

RCI : região centro
informação

Mensal

A. 34, nº 185 (Abr. 2017)

Reconquista

Semanal

Nº 3708 (06 Abr. 2017)
Nº 3709 (13 Abr. 2017)
Nº 3710 (20 Abr. 2017)
Nº 3711 (27 Abr. 2017)

Revista de legislação e de
jurisprudência

Bimestral

A. 146, nº 4000 (Set./Out. 2016)
A. 146, nº 4001 (Nov./Dez. 2016)

Trabalho & segurança social

Mensal

Nº 3 (Mar. 2017)

Voz das Misericórdias

Mensal

A. 32 (Mar. 2017)

