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DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
COSTA, Teresa Gomes da ; CARVALHO, Luísa Cagica de (2016) - Gestão internacional
: contextos e tendências. Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “Este livro aborda contextos e tendências da
gestão internacional. Num mundo global e cada vez mais
competitivo, a gestão internacional assume relevância
acrescida, uma vez que a interdependência e interconexão
entre organizações estende-se para lá das fronteiras
nacionais e reflete-se no quotidiano das empresas. Inclui
casos reais, exemplos práticos, excertos de artigos científicos
e opiniões de especialistas que pretendem completar e
enriquecer a abordagem teórica.”

FINURAS, Paulo (2016) - Globalização, diferenças culturais e gestão internacional de
recursos humanos. Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “Uma vez que a globalização representa uma
mudança gradual nas nossas formas de vida, este livro é de
leitura aconselhável no estudo da globalização e da gestão do
fator humano no plano internacional e intercultural, dirigindose particularmente aos gestores, quadros internacionais,
empresários e estudantes que pretendam compreender as
diferenças culturais e o seu impacto na gestão.”

CARVALHO, José Crespo de (2013) - Negociação para (in)competentes relacionais. 2ª
ed., 2ª imp. - Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “Esta é uma obra fundamental para todos os
gestores e, em particular, para todos quantos negoceiam em
contexto de empresas e organizações. Numa linguagem
simples e directa o autor faz a ligação entre os principais
conceitos de negociação e a inteligência emocional ou as suas
competências, propondo um conjunto de caminhos para as
melhorar, permitindo, deste modo, que o leitor consiga obter
resultados negociais superiores.”

REGO, Arménio ; CUNHA, Miguel Pina e (2015) - Papa Francisco : as lições de liderança.
Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “As experiências de vida, a ação, as virtudes e os

«pecados» do Papa Francisco são fontes de aprendizagem para
quem pretende desenvolver-se como líder, na vida
empresarial ou noutros tipos de organizações. Este livro
explica porquê e discute dezoito importantes lições de
liderança…”

VIEIRA, João Martins (2015) - Eventos e turismo : planeamento e organização : da teoria
à prática. - Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “Este livro trata do processo de gestão,
planeamento e organização de eventos, incidindo,
especialmente, sobre aqueles que estão mais intimamente
ligados ao turismo e dos quais o turismo beneficiará, e será lido
com vantagens não só pelo leitor comum que se interesse por
estes dois mundos fascinantes em constante mutação, mas,
sobretudo, pelos estudantes e profissionais de eventos e de
turismo despertando nuns, a curiosidade em aprofundarem o
seu estudo e, nos outros, a atenção para as vantagens de uma
mais estreita colaboração no exercício das suas profissões.”
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