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Apresentação
Formalpress – Publicações e Marketing Lda foi fundada a 6 de Junho de 2003,

especializando-se na área da sociedade da informação, gestão dos media, marketing e
indústrias culturais. Representando o Know-How adquirido em Consultoria, Investigação,
Formação e Edição, a Formalpress criou a MediaXXI - Consulting, Research and
Publishing, uma marca forte que visa transmitir o posicionamento da empresa no mercado.
Actualmente, o nosso campo de actuação desenvolve-se em seis domínios principais:
• Edição
• Investigação e pesquisa
• Formação
• Consultoria de Marketing e Comunicação
• Customer Publishing
• Organização de Eventos
Para além da sólida experiência no âmbito da edição de livros e revistas, as restantes
actividades permitem não só consolidar a empresa em termos económicos e financeiros,
como também desenvolver um vasto conjunto de competências na área da edição e
produção de conteúdos. Este cruzamento de competências e sinergias acrescenta valor
aos serviços que prestamos quer a nível nacional, quer internacional.

MediaXXI - Publishing
A Formalpress, mais recentemente sob a marca
MediaXXI – Publishing, começou a sua actividade editorial com a edição da Revista MediaXXI. Actualmente, é responsável por duas
colecções, a MediaXXI e a RésXXI, bem como
pela distribuição das colecções de Economia e
Gestão, Cultura Geral e Educação, parte integrante do catálogo da Rés Editora.
• Colecção MediaXXI - direccionada para as
Ciências da Comunicação, Marketing e Indústrias Culturais, possui um catálogo que conta já
com um vasto leque de reputados autores portugueses e internacionais.
• Colecção RésXXI – contempla um vasto
leque de títulos de diversas áreas, com um público-alvo que vai desde o infanto-juvenil aos
especialistas em Economia e Direito.

COLECÇÃO
MEDIAXXI
Ciências da
Comunicação,
Marketing e
Indústras Criativas
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La Creación de Valor y el Futuro de las Empresas
Informativas - brevemente
¿Por qué y de qué manera las empresas informativas
cambian? Con la tendencia para los bajos costos y
bajos precios ¿de qué manera la industria informativa puede crear valor con el fin de asegurar su supervivencia en el entorno digital? Gran parte de los
desafios contemporáneos enfrentados por las empresas informativas son consecuencias de los cambios en
el entorno mediático y en el mercado de los medios.
Estos cambios han disminuido el valor de las productoras informativas. Muchos de estos cambios son
resultado del desarrollo tecnológico.
Las organizaciones informativas no tienen respondido adecuadamente a las rupturas causadas por la
llegada de la televisión y Internet, por los cambios
sociales y estilo de vida, por el apartamiento de las
instituciones tradicionales. La perspectiva de la creación de valor afirma que el valor está en la miente del
consumidor y es una medida de mérito o importancia
dada a un producto o servicio.
Actualmente existen claros indicadores de que la
opinión del consumidor sobre el valor de las noticias
e informaciones contemporáneas es relativamente
probre debido a su reluctancia en hacer gastos temporales y monetarios significativos con el contenido.
Y esto puede significar que gran parte de las noticias
e informaciones fornecidas ahora por las empresas
informativas son incapaces de crear un valor funcional, emocional y auto-expresivo no solamente para
sus usuarios sino también para los periodistas, inversores, anunciantes y para la sociedad en general.

Autor: Robert G. Picard
ISBN: 978-989-7290-12-1
PVP: ----€

El periodismo y las empresas informativas están en
un momento decisivo de su existencia. Aquellos que
han elegido cambiar y aumentar el valor para sus accionistas terán un futuro; aquellos que siguen en sus
caminos actuales se desvanecerán.
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Watching the Internet:
- the future of TV?

This book deals with the Internet’s influence on television. The traditional value chain has been transformed,
giving rise to new forms of television that foster user
generated content. We no longer dream about interactivity but participation. Accordingly, the ‘digital natives’
like to tag programmes and films by voting, sharing,
collaborating, remixing and distributing media content. Indeed, television may become a web of interactive programmes by the cyberspace, each conveniently
tagged so that other users can find it. Although many
questions have yet to be answered, this decade’s motto
may be ‘the tag is the medium’. However, on-demand
television is unlikely to replace mass TV. The Web 2.0
has brought an end to the ‘my TV’ concept of the dotcom age and may put ‘our TV’ in its place.
Focusing on the social and economic implications
of this transformation, the book provides a critical
perspective on the emerging of new television forms
of audiovisual entertainment, while simultaneously it
brings the debate on the future of TV medium. It is a
timely contribution to the audiovisual industry.

Autor: José M. AlvarezMonzoncillo
ISBN: 978-989-8143-83-9
PVP: 17€
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The
Mediade
asNegócios
a Driver of the Information Society - Economics,
Turismo

Management,
Policies
and Technologies
- Planeamento
Estratégico
de um Destino Turístico

Autor: Amélia Rodrigues de Almeida
ISBN: 978-989-8143-82-2
PVP: 17€

O turismo de negócios é um segmento do turismo
importante para o crescimento da economia de um
país ou de uma região. Este segmento movimenta
uma rede complexa de actividades económicas. Para
além da receita financeira que ele proporciona, quando acompanhado da satisfação do turista, poderá
torná-lo num multiplicador de opiniões positivas que
atrairão novos turistas.
O livro constitui um contributo para o estudo científico deste importante segmento do turismo, por se
considerar que o mesmo contém importantes contributos para a definição da sua promoção em Portugal, podendo ser útil quer para o poder político
central, regiões autónomas e poder local, quer para
os empresários do sector.
Será também um contributo para todos quantos se
interessam pelo tema, nomeadamente os alunos e investigadores desta importante área do saber.

Biodiversidade e Sustentabilidade da Vida
A Biodiversidade ou a diversidade da vida é uma
obra cujo conteúdo responde à generalidade das interrogações do leitor comum, mas também tem todo
o interesse para estudantes de uma variedade de ramos da biologia, e como texto de suporte para projectos de conservação.
Este livro analisa o conceito de espécie, como se
dá a especiação, o sistema em uso para a classificação dos seres vivos em diferentes grupos, os reinos
dos seres vivos, as extinções passadas, rácio actuais
de extinções.
Analisa também como evoluiu a diversidade global e
as suas actuais ameaças, como as alterações climáticas
e o crescimento exponencial da população humana,
mas também os fundamentos para a conservação e
manutenção da biodiversidade, assim como os seus
princípios de uma gestão saudável.
Autor: Maria José Aragão
ISBN: 978-989-8143-73-0
PVP: 17€
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O Sistema de Ensino Superior Português - Expansão e Regulação

Poucos trabalhos têm incidido sobre as questões de
regulação do ensino, assunto que exige um conhecimento detalhado dos sistemas de ensino, dos seus
actores, da legislação e das orientações e tendências
internacionais. Ainda menos são os estudantes que se
têm preocupado em analisar situações de reforma do
subsistema de ensino superior operadas ou em curso
no seio da Europa Comunitária.
Tendo em conta o trabalho de investigação e a experiência acumulada como académico e gestor, o autor apresenta propostas específicas e regista as suas
conclusões que incidem sobre o futuro do subsistema
de ensino superior português e da sua reforma no
âmbito deste quadro de referência.

Autor: Luciano de Almeida
ISBN: 978-989-8143-81-5
PVP: 19€

Gestão Estratégica e Modelos de Negócio
- O caso da indústria de media

Este livro aborda as transformações que ocorrem na
indústria da informação, em particular na indústria de
mídia.
Num contexto de volatilidade da sociedade, dos consumidores e dos mercados, torna-se fundamental compreender as dinâmicas de mercado, de modo a adoptar
as melhores práticas de gestão.
A obra contém uma abordagem teórica e prática de
importantes questões relativas à gestão estratégica dos
mídia tradicionais, reflectindo sobre o reposicionamento dos mesmos face às transformações impostas
pela Internet e analisa o seu impacto na disrupção dos
negócios e na desmaterialização da economia, particulamente no sector dos media.

Autor: Paulo Faustino e Ramiro Gonçalez
ISBN: 978-989-8143-74-7
PVP: 16€
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Criação
Valor e o Futuro das Organizações
Titulo dode
livro
Jornalísticas - brevemente
Por que e de que forma as organizações noticiosas
mudam? Com a tendência para baixos custos e baixos preços, de que forma a indústria de notícias pode
criar valor a fim de assegurar sua sobrevivência no
ambiente digital?
A maior parte dos desafios contemporâneos enfrentados pelas organizações noticiosas são consequências das mudanças no ambiente midiático e no mercado de mídia. Estas alterações têm reduzido o valor
das notícias e informações, e romperam os atuais
modelos de negócios das produtoras de notícias.
Muitas destas mudanças são o têm respondido adequadamente às rupturas causadas pela chegada da
televisão e da Internet, pelas mudanças sociais e de
estilo de vida, e pelo desligamento das instituições
tradicionais.
A perspectiva de criação de valor afirma que o valor
está na mente do consumidor e é uma medida de
mérito ou importância dada a um produto ou serviço.
Atualmente, há claros indicadores de que a opinião
do consumidor sobre o valor das notícias e informações contemporâneas são relativamente pobres dada
sua relutância em fazer gastos temporais e monetários significativos com o conteúdo.

Autor: Robert Picard
ISBN: 978-989-8143-26-6
PVP: --€

Isto, por sua vez, pode significar que grande parte
das notícias e informações fornecidas atualmente
pelas organizações noticiosas é incapaz de criar valor
funcional, emocional e auto-expressivo não só para
os seus usuários, mas também para os jornalistas, investidores, anunciantes e a sociedade em geral.
O jornalismo e as organizações noticiosas estão em
um momento decisivo de sua existência. Aqueles
que escolheram mudar e aumentar o valor para seus
acionistas terão um futuro; aqueles que continuam
em seus caminhos atuais definharão.
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Managing
Media
Economy,
Media
Content
and Tecnnology
in the
Managing
Media
Economy,
Media
Content
and TechnolTitulo do livro
ogy in the Age of Digital Convergence
Face à necessidade de difundir pontos de vista diversificados na sociedade, a promoção do pluralismo de
ideias por parte dos media torna-se condição sine qua
non de um adequado funcionamento das sociedades
democráticas. Dadas as relações estreitas entre concentração e pluralismo de ideias, a tendência para a
concentração crescente tem sido encarada como um
indicador de uma evolução desfavorável em matéria
de pluralismo.
Este livro apresenta uma reflexão, à luz de possíveis
cenários futuros, acerca da actividade empresarial dos
media, analisando e relacionando entre si os impactos das novas tecnologias ao nível das dinâmicas do
mercado dos media: desafios de gestão, tendências de
negócio e pluralismo da informação.
Autor: Paulo Faustino e Zvesdan Vukanovic
ISBN: 978-994-0250-39-3
PVP: 19€

Pluralismo,
Concentraão e Regulação dos Media - 2ª Ed.
Titulo do livro
Face à necessidade de difundir pontos de vista diversificados na sociedade, a promoção do pluralismo de
ideias por parte dos media torna-se condição sine qua
non de um adequado funcionamento das sociedades
democráticas. Dadas as relações estreitas entre concentração e pluralismo de ideias, a tendência para a
concentração crescente tem sido encarada como um
indicador de uma evolução desfavorável em matéria
de pluralismo.

Autor: Paulo Faustino (Coord.)
ISBN: 978-989-8143-58-7
PVP: 21€

Este livro apresenta uma reflexão, à luz de possíveis
cenários futuros, acerca da actividade empresarial dos
media, analisando e relacionando entre si os impactos das novas tecnologias ao nível das dinâmicas do
mercado dos media: desafios de gestão, tendências de
negócio e pluralismo da informação.
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Titulo
do livro
A
Representação
do Futebol na Imprensa
A representação mediática do futebol surge centrada
num ‘mega-evento’ desportivo denominado de Mundial de Futebol de 2010. O percurso da selecção portuguesa, a fase de apuramento, e o sorteio da fase final,
aguçam o apetite ao longo das 122 páginas da obra. O
tema escolhido pelo autor é um contributo para a literatura científica porque ocupa uma lacuna até agora existente no mercado. O desporto, segundo descrito, assume um papel central na imprensa, em que se verifica
uma procura de tópicos mais próximos das audiências.
Assim, são reveladas as especificidades do tratamento
noticioso informativo na actualidade, os critérios e a
sua selecção.
A Representação do Futebol na Imprensa refere a importância da representação mediática de eventos desportivos e uma ausência de sentimentos de identidade
nacional, que vive com uma tendência de nacionalização das fontes e as implicações de um evento.

Autor: Rui Alexandre Novais
ISBN: 978-989-8143-61-7
PVP: 15€

News Factors in International Reporting

Autor: Rui Alexandre Novais
ISBN: 978-989-8143-23-5
PVP: 15€

Although the ‘Dili Massacre’ is considered a watershed event in the annals of East Timor, the analysis
of its press coverage is still largely overlooked. This
book compares the british and portuguese broadsheet coverage of the shooting of demonstrators by
indonesian troops at the Santa Cruz cemetery in Dili,
the capital of East Timor. Drawing on earlier research in the field, this study presents an alternative
conceptual model of news factors that allows for an
appraisal of press performance in foreign reporting.
The model assesses the weight of news factors in determining both the newsworthiness and the orientation of the coverage pointing to the interplay of news
values and, in particular, the influence of intramedia
considerations, in determining the coverage of the
November 12 (1991) episode and in justifying the differences between the portuguese and british reporting, and the influence of national perspective marked
by ‘cultural bias’ or ‘public patriotism’.
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Raízes e Antenas
«A música é uma arte mutante, agregadora de públicos enquanto objecto de desejo, provocadora e contestatária ou situacionista no seu conceito mas sempre síntese geracional na sua estética. Os músicos,
principais actores neste processo, cumprem bem ou
mal o seu compromisso com a história e com o seu
tempo. E é sobre a boa música e a intemporalidade
dos seus intérpretes que António Pires escreve.
E como sempre muito bem. Sem espartilhos ou
fronteiras, esta primeira colecção de cromos faz-nos
viajar pelo mundo da música onde a criatividade não
escolhe géneros e a força da arte faz emergir de uma
forma consistente o génio e a aventura»

Autor: António Pires
ISBN: 978-989-8143-26-6
PVP: 22€

Sobre Carris
A personagem principal é o caminho-de-ferro, com
os seus aspectos concretos e culturais que se confundem com a própria vida das sociedades. Portugal
de Norte a Sul, Europa, América, África; comboios,
metropolitanos, estações, linhas, carruagens, locomotivas, história e estórias, actualidade e futuro – visitados, revisitados e vividos pelo autor.
Esta obra é fruto da paixão e do trabalho do autor
pela ferrovia.
É um livro de crónicas de viagens e de experiências,
onde se reúnem textos inéditos com outros já publicados, na década de 1990, no Jornal de Notícias.
Autor: António Vasconcelos
ISBN: 978-989-8143-25-9
PVP: 22€
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Globalization and Pluralism
Public television in Europe is going through one
of the greatest crises in its history. The economic
problems are not only determining severe measures
among private broadcasters but also prompting a
debate about what the functions of public television
should be.
The purpose of this book is to examine the ownership,
production, programs and contents of public and
commercial television in various European countries.

Autor: Mercedes Medina e
Teresa La Porte (Coord.)
ISBN: 978-989-8143-38-9
PVP: 15€

A Televisão, o Digital e a Cultura Participativa
As recentes evoluções desencadeadas na visão da
rádio revelam-se autênticas lições de gestão, não
somente para o sector da Rádio, como também
para a economia. Com este livro, o autor pretende
dotar os leitores de um conjunto de conhecimentos
integrados que possibilitam o desenvolvimento de
estratégias de consultoria no âmbito da radiodifusão
pública e privada, passíveis de ser enquadradas nos
mais variados negócios de actividade.

Autor: Francisco Rui Cádima
ISBN: 978-989-8143-56-3
PVP: 15€
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Cultura e Jornalismo Cultural - Brevemente
Reflectir sobre o jornalismo cultural actual implica ter
em conta as transformações significativas operadas
no conceito de “cultura”, para as quais contribuíram
em larga escala as indústrias culturais e criativas. Por
sua vez, a própria definição de jornalismo cultural
acolhe várias perspectivas, decorrentes da dificuldade
em definir a palavra “cultura”.
Neste livro, é defendida a tese de que as expressões
contemporâneas da cultura ultrapassaram definitiv
mente a visão redutora de cultura ilustrada e, nesse
sentido, é necessário que o jornalismo cultural
português deixe de oscilar entre uma visão elitista
da cultura, por um lado, e uma visão demasiado
massificada, subordinada ao fenómeno de celebridade
e à agenda de eventos, por outro.
O que é o jornalismo cultural? Que importância tem
na actualidade? Que cultura mediatiza o jornalismo
cultural português? O que são indústrias culturais e
indústrias criativas?
Que influência têm na redefinição do conceito de
cultura e na prática do jornalismo cultural?
Estas são algumas das questões a que este livro
procura, assim, dar resposta.

Autor: Dora Santos Silva
ISBN: 978-989-8143-21-1
PVP: --€

Estratégias Empresariais de Radiodifusão
As recentes evoluções desencadeadas na visão da
rádio revelam-se autênticas lições de gestão, não
somente para o sector da Rádio, como também
para a economia. Com este livro, o autor pretende
dotar os leitores de um conjunto de conhecimentos
integrados que possibilitam o desenvolvimento de
estratégias de consultoria no âmbito da radiodifusão
pública e privada, passíveis de ser enquadradas nos
mais variados negócios de actividade.

Autor: Renato Leite
ISBN: 978-989-8143-16-7
PVP: 15€
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Música nas Cidades - 2ª Ed.
«Música nas Cidades» reflecte uma abordagem original a 63 estilos musicais de todo o mundo, marcados
sobretudo pelas matrizes culturais, sociais, económicas e étnicas que caracterizam ou caracterizaram as
cidades que estiveram na sua origem. A reflexão estabelece pontes lógicas entre a natureza profunda das
cidades e as características dos movimentos mosicais
que nelas tiveram a autenticidade da sua origem e o
fôlego para aí permanecerem durante um tempo vital. Indica igualmente os seus principais protagonistas, histórias expressivas, épocas marcantes e espaços
carismáticos que ajudaram a criar ambientes, muitas
vezes, quase mágicos.

Autor: Manuel Vicente
ISBN: 978-989-8143-33-4
PVP: 16,30€

Tendências e Prospectiva dos Media
Portugal atravessa um momento crítico na indústria e
mercado dos media, com consequências evidentes ao
nível da gestão empresarial e perfis de competências dos
profissionais deste sector. O sistema mediático está hoje
enquadrado num contexto de renovação do conceito
de negócio, produto e suporte, alicerçado no rápido desenvolvimento da tecnologia e das práticas jornalísticas,
bem como numa conjuntura económica com reflexo
negativo no investimento publicitário. A estagnação do
subsector dos media tradicionais (a imprensa e a rádio)
é paralela às crescentes expectativas face a tecnologias
emergentes, como a Televisão Digital Terrestre ou a
IPTV, bem como à potenciação das plataformas online.
Este livro, que resulta de um amplo projecto de investigação onde participaram reputados especialistas
nacionais e internacionais, procura explicitar e quantificar diversos níveis de análise da indústria de media em
Portugal, de modo a apresentar uma visão integrada e
prospectiva da sua actividade, ao nível das práticas de
gestão, de evolução de competências, das sinergias e da
dimensão do negócio no seu conjunto e nas suas diferentes segmentações.

Autor: Paulo Faustino (Coord.)
ISBN: 978-989-8143-00-6
PVP: 40,8€
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Pluralismo, Concentração dos Media e Cidadania
Com o advento da nova geração de media, as palavras de ordem são interactividade, diferenciação do
produto, aproveitamento de nichos de mercado, fragmentação de audiências, informação ubíqua, cultura
do gratuito e publicidade dirigida. Na sua maioria,
estas realidades são completamente novas em relação
aos mercados dos meios ditos tradicionais e, inevitavelmente, este processo de mudança acelerada tem
sido acompanhado por incerteza muito acentuada
quanto à configuração da futura geração de mercados
de media e às consequências destas mutações.

Autor: Paulo Faustino (Coord.)
ISBN: 978-989-8143-17-4
PVP: 19,4€

Value Creation and the Future of the News Organizations

Autor: Robert Picard
ISBN: 978-989-8143-27-3
PVP: 18,3€

Why and how are news organizations changing? With
the drive for low costs and low prices, how can the news
industry create value to ensure its survival in the digital
environment?
Most of the contemporary challenges faced by news
organizations result from changes in the media environment and media markets that have reduced the value of
news and information and disrupted the existing business models of news producers.
Many of these changes are the outcome of technological development.
News organizations have not adequately responded to
disruptions caused by the arrival of television and the
Internet, social and lifestyle changes, and disengagement
from traditional institutions.
The value creation perspective asserts that value is in the
mind of the consumer and is a measure of worth or importance placed on a product or service. Today, there are
clear indications that consumers’ views of the value of
contemporary news and information are relatively poor
given their unwillingness to make significant temporal
and monetary expenditures for that content.
17
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The
as a dos
Driver
of thede
Information
CriseMedia
e Critica
Sistema
Media Society - Economics,

Management, Policies and Technologies

Os media subsistem e sobrevivem num contexto de
múltiplas miragens alimentado pelos actores e decisores do sistema. Bastará analisar o sector da comunicação social que gera mais investimento em Portugal
– o sector televisivo – para se ter uma ideia um pouco
mais clara da «crise» do sistema. Desde a abertura da
televisão à iniciativa privada, as consequências dos
erros cometidos na gestão política e económica do
audiovisual conduziram a um sistema extremamente
crítico que não se organizou «em ordem à satisfação
do interesse público», mas, porventura, em ordem à
satisfação de múltiplos interesses privados, políticos
e económicos. O facto de se tratar de um sector que
mais não teve do que uma continuada desregulação,
evidencia a demissão do Estado relativamente ao essencial – o equilíbrio económico do sector, a independência dos media e a formação de uma opinião
pública forte e esclarecida.

Autor: Francisco Rui Cádima
ISBN: 978-989-8143-12-9
PVP: 14,45€

The Content Of Media – Quality, Profit and Competition
In this research about the content of Media, the author starts from three hypothesis: 1) In the last decades the content of the media has impoverished,
particularly in the audiovisual sector. 2) The public
demands are not the main cause for that tendency.
3) The vulgarisation of the contents is a high-risk
company bet.
If the three hypotheses are confirmed, we can conclude that the deterioration of the news and entertainment contents obey mainly to factors that we
have not clearly detected: insufficient number of
competitors, lack of talent from those who make the
products or lack of professionalism in the executive
staff or management.
Therefore, if we go through that path, we can open
a door to hope: instead of contemplating, in astonishment, the news superficiality and the rudeness of
many entertainment programs, we find out that there
are possibilities to recover part of the lost land.

Autor: Alfonso Sánchez-Tabernero
ISBN: 978-989-8143-11-2
PVP: 22,25€
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The Media as a Driver of the Information Society - Economics,
Management, Policies and Technologies

A presente obra, produto editorial associado à oitava
edição da World Media Economics and Management Conference (realizada em Lisboa em Maio de
2008), reúne artigos científicos de alguns dos mais
reputados investigadores e académicos na área da
Economia dos Media, a nível mundial. Os conteúdos
correspondem a trabalhos de investigação de ponta
sobre o actual ambiente da indústria da comunicação
social, traçando um quadro geral e abrangente sobre
as questões fundamentais para o futuro próximo destas empresas.

Autor: Alan Albarran, Paulo Faustino,
Rogério Santos
ISBN: 978-989-8143-18-1
PVP: 40,8€

Blogo logo Existo
Em traços gerais, este livro contextualiza o fenómeno
dos blogues, abordando o seu percurso histórico, impacto sociológico e relação com o jornalismo e os
cidadãos. Numa primeira parte é fornecido um enquadramento teórico que incide sobre a Pós-Modernidade e Sociedade em Rede, contemplando aindaos paradoxos inerentes à dinâmica da globalização
cultural. Num outro nível, a autora procura indicar
o que são os blogues e apresentar a sua história nos
contextos norte-americano e português, tendo em
conta também a discussão a respeito dos direitos de
cidadania e anonimato na Internet.

Autor: Paula Oliveira Silva
ISBN: 978-989-8143-19-8
PVP: 17,33€

No capítulo final - a parte que corresponde ao cerne
de toda a investigação -, a autora aponta para os
quatro temas-chave: a relação dos blogues om o jornalismo, os públicos dos blogues, o facto de serem ou
não geradores de comunidades e por fim, a questão
transversal a todo o livro: saber se os blogues poderão
servir para revitalizar o espaço público moderno.
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Fontes Sofisticadas da Informação: Análise do Produto
Jornalístico Político da Imprensa Nacional Diária de 1990 a 2005
Estão as notícias políticas, divulgadas nos meios de
comunicação social, condicionadas por um suposto
novelo governamental? As relações públicas apresentam-se como um meio camuflado para controlar a
informação ou serão os assessores de imprensa imprescindíveis para um melhor relacionamento entre
jornalistas e fontes de informação?
A presente obra analisa a influência das fontes no
noticiário político dos quatro grandes diários portugueses – Correio da Manhã, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e Público – em 1990, 1995, 2000 e
2005.

Autor: Vasco Riberio
ISBN: 978-989-8143-15-0
PVP: 15,4€

Creating, Producing and Selling TV Shows

Autor: Mercedes Medina
ISBN: 978-989-8143-10-5
PVP: 18,2€

Why are family series like Médico de familia, Cuéntame y Los Serrano so successful? How do they get
from the script to screen? How are they programmed?
What audience figures have they got and why? What
parallels and differences do they show in portraying
the family in Spain? How profitable have they been?
In «Creating, Producing and Selling TV Shows» you
will find full answers to these and other questions
on the three series that, due to their popularity and
commercial success, are landmarks in the history of
Spanish television.
This is a complete comparative study that covers creative and production issues (script and development,
negotiations, production standards), in addition to
programming and commercial exploitation strategies,
audience analysis and narrative structure. Because of
its multidisciplinary approach, this study is a first in
Spain, and will doubtlessly contribute to the academic
research on television series.
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O Papel Principal

Um Estudo de Caso – As Capas da ELLE de Edição Portuguesa

Autor: Helena Cordeiro
ISBN: 978-989-8143-08-2
PVP: 16,3€

Há muito enclausuradas entre os preconceitos da dita
intelectualidade e o desinteresse académico, as revistas
femininas seguem o seu caminho, aparentemente
imunes às críticas. Em «O Papel Principal: Um Estudo
de Caso - As capas da Elle de Edição Portuguesa»,
Helena Cordeiro procura não só entender a correlação
existente entre as implicações disciplinares deste tipo de
imprensa de género e a sua representação globalizada
da mulher e do feminino, mas também a razão para
o aparente nó cego criado pelo prazer retirado da sua
leitura e a simultânea vergonha por lê-las. O que as
capas das revistas femininas internacionais ou Glossies
oferecem, tanto em termos imagéticos como textuais
(expressos nas chamadas de capa), por forma a apelar
à sua leitura, bem como a forma como são vistas e lidas
por uma amostra seleccionada de leitoras portuguesas,
são os pontos principais desta análise que persegue a
necessidade de compreender o proper locus de ócio da
mulher moderna e sua óbvia ligação ao prazer.
Com o prefácio do Professor Doutor Rogério Santos, «O
Papel Principal» é uma obra de consulta obrigatória para
quem pretenda estudar o papel das revistas femininas
num contexto editorial português.

Música nas Cidades
«Música nas Cidades» reflecte uma abordagem original a 63 estilos musicais de todo o mundo, marcados
sobretudo pelas matrizes culturais, sociais, económicas e étnicas que caracterizam ou caracterizaram as
cidades que estiveram na sua origem. A reflexão estabelece pontes lógicas entre a natureza profunda das
cidades e as características dos movimentos mosicais
que nelas tiveram a autenticidade da sua origem e o
fôlego para aí permanecerem durante um tempo vital. Indica igualmente os seus principais protagonistas, histórias expressivas, épocas marcantes e espaços
carismáticos que ajudaram a criar ambientes, muitas
vezes, quase mágicos. «Música nas Cidades», de Manuel Fernandes Vicente, apresenta uma colectânea de
63 textos publicados ao longo de um ano (Abril de
2005 a Abril de 2006) no antigo jornal Blitz. Com
a chancela da RésXXI, esta é uma obra centrada no
espaço musical, rica nas informações que contém e
que revela épocas de ouro, locais de culto, músicas
e bandas.

Autor: Manuel Vicente
ISBN: 978-989-8143-03-7
PVP: 16,3€
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O Videojogo e o Entretenimento Global

Autor: Herlander Elias
ISBN: 978-989-95191-6-9
PVP: 15,4€

O First Person Shooter é o género de videojogos que
melhor cumpre as promessas da realidade virtual. O
mundo ciberespacial do computador, a sua dimensão lúdica e audiovisual teve os seus primórdios em
Doom, Quake, BattleZone e outros tantos jogos,
então precursores do género, quando o harware para
gráficos ainda era insuficiente.Actualmente, o grau de
proficiência dos processadores é de tal ordem que o
universo virtual visto na primeira pessoa, sobretudo
em jogos electrónicos que recriam uma experência
aproximada da do cinema de acção, é estonteante. Se
antes existiam dúvidas, hoje, o First Person Shooter
é algo revolucionário, por consolidar o jogo online,
acarretar um outro tipo de subjectividade, funcionando com motores gráficos sofisticados, criados por
programadores visionários. Qualquer que seja o futuro da cibercultura dos videojogos, certamente implicará as regras do First Person Shooter.

The Changing Media Business Environment

Autor: Mercedes Medina e Paulo
Faustino (eds.)
ISBN: 978-989-8143-06-8
PVP: 19,3€

Nos últimos anos, a indústria europeia dos media tem
desenvolvido alguns dos mais bem sucedidos casos
de adaptação empresarial aos novos desafios regulatórios, tecnológicos e de mercado. Após a emergência das dificuldades sentidas nos sectores tradicionais,
as empresas começam hoje a encontrar respostas,
ancoradas em novas práticas de gestão. «The Changing Business Media Environment» revela ao mercado
português diversos exemplos representativos desta
evolução, explicitados por autores de renome nesta
área científica. A obra aborda exemplos inovadores e
bem sucedidos de implementação de políticas públicas, modelos gestão privada e tendências da indústria
dos media no contexto internacional, assumindo-se
como ferramenta útil para que os meios profissional
e académico melhor compreendam algumas dinâmicas da indústria europeia da comunicação.
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Looking to the Future of Modern Media Management
A indústria dos media é hoje um sector cada vez
mais fascinante para o mundo académico, compreendendo simultaneamente o interesse de estudantes,
investigadores e docentes. Durante a última década,
transformou-se numa das mais fortes indústrias do
mundo, em rápido e exponencial crescimento. Esta
conjuntura cria uma correspondente necessidade de
ferramentas de gestão específicas aos profissionais
do sector. O presente livro visa suprir esta lacuna,
procurando fornecer conhecimento profissional e de
base empírica aos gestores e proprietários de media.
Reunindo 22 contribuições de alguns dos mais destacados investigadores e profissionais no sector,
a obra abrange variadas temáticas sobre gestão dos
media, como os desafios presentes e de futuro para
as empresas, os desenvolvimentos na cadeia de valor,
novas perspectivas a respeito do comportamento dos
consumidores, bem como recomendações para a actuação e posicionamento dos meios de comunicação
social.

Autor: Christian Scholz e Uwe
Eisenbeis
ISBN: 978-989-8143-07-5

A Crise do Audiovisual Europeu
A presente obra foi redigida no contexto da emergência da nova Directiva do audiovisual europeu, designada genericamente Directiva «Serviços de Comunicação Social Audiovisual». O seu conteúdo representa
uma visão crítica da evolução do audiovisual europeu
ao longo dos últimos vinte anos (sensivelmente no
período de 1984 a 2007). Com a devida contextualização teórica, procura-se identificar ao longo da obra
algumas razões de um impasse e de uma demissão
institucional face aos elevados valores da cultura europeia que teimam em não emergir, sobretudo no
audiovisual público europeu, tutelado pelos Estadosmembros e pela própria União Europeia.

Autor: Francisco Rui Cádima
ISBN: 978-989-8143-01-3
PVP: 17,33€
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Como
Utilizar
Titulo do
livro a Imprensa nas Escolas

Autor: Paulo Faustino, Rui Martinho,
Eloir Rodrigues,
Cátia Candeias e Filomena Martins
ISBN: 978-989-95191-2-1
PVP: 15,3€

Inserida no contexto da Educação para os Media
– uma área que procura aproximar os campos da Comunicação e da Educação, no sentido de despertar o
espírito crítico dos estudantes em relação ao papel dos
meios de comunicação na sociedade contemporânea
– a utilização do jornal na escola é uma realidade presente no sistema educacional português e que, nos
últimos anos, também passou a ser estimulada através
de projectos específicos, desenvolvidos tanto pelo
poder público como pela iniciativa privada. Este trabalho surge com o objectivo de reunir e disponibilizar
aos professores, especialmente aos do ensino básico e
secundário, um importante conjunto de informações
acerca da utilização do jornal em sala de aula, como
ferramenta auxiliar no enriquecimento do projecto
pedagógico das escolas e na formação de cidadãos
críticos, autónomos e com capacidade de intervenção
social no meio em que estão inseridos.

Estratégias de Protocolo para a Comunicação
Corporativa
Ao longo das últimas décadas, o protocolo tem sido
alvo de ataques cerrados, na maior parte, baseados
em mal entendidos. Na verdade, as normas protocolares não são nem sinal de snobismo nem uma manifestação de um espírito conservador e ultrapassado.
São uma forma de respeito pelo nosso interlocutor,
como se encontra patente na bela palavra “cortesia”,
cuja etimologia inclui “coração”, e convém recuperar,
para o bem da nossa imagem pessoal e dos valores
mais profundos.
Este livro vem suprir, neste sentido, uma importante
lacuna no mercado editorial português. Da autoria de
Fernando Ramos, que lecciona no curso de Doutoramento em Comunicação e Protocolo da Universidade de Vigo, esta obra fundamental não só faz o
elenco das mais importantes regras de protocolo, em
contexto privado, oficial e empresarial, como explica
o seu papel no âmbito das Relações Públicas e da
Imagem Corporativa.

Autor: Fernando Ramos
ISBN: 978-989-95191-9-0
PVP: 18,3€
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A
Televisão
Paga – Dinâmicas de Mercado em Portugal e na Europa
Titulo
do livro
A economia industrial tem produzido investigação
teórica e empírica relacionada com as indústrias e tecnologias de rede, nas quais se insere a televisão paga.
No entanto, mais recentemente observou-se uma
tendência para se integrar o estudo deste sector no
âmbito da Economia ou Política dos Media. A presente obra integra-se nesta área disciplinar e visa ser
mais um contributo para o reforço da investigação
neste domínio em Portugal. Nesse contexto, é analisado o processo de convergência das indústrias de audiovisuais e telecomunicações, as suas causas e efeitos
na estruturação do mercado, e feita uma resenha da
origem das actividades da televisão paga nos EUA, na
Europa e em particular em Portugal.
Autor: Luísa Coelho Ribeiro
ISBN: 978-989-95191-7-6
PVP: 18,2€

Tituloedo
livro
Ética
Responsabilidade
Social dos Media

Autor: Paulo Faustino (coordenador)
ISBN: 989-95191-3-8
PVP: 18,2€

A Ética é um tema inesgotável, cuja importância parece ser directamente proporcional ao desenvolvimento da sociedade – as exigências dos cidadãos para
a adopção de práticas de responsabilidade social
aumentam à medida que as sociedades evoluem em
termos económicos, sociais e culturais.
Neste contexto, a obrigação dos meios de comunicação consiste em servir as audiências, apresentando
conteúdos de qualidade e procurando o equilíbrio entre a rentabilização do negócio e a satisfação do interesse público. A exigência de informação de qualidade
passa necessariamente pelo cumprimento de todos
os componentes dos códigos éticos e dos princípios
deontológicos. Esta obra conta com a colaboração de
reputados investigadores nacionais e internacionais
e pretende ser mais um contributo para a reflexão e
execução de práticas de trabalho - aplicadas aos media - socialmente responsáveis. A diversidade de perspectivas aqui apresentada incorpora níveis de análise
completamente distintos sobre os mesmos temas.
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A
Imprensa
em Portugal – Transformações e Tendências
Titulo
do livro
Este livro marca o início da edição de livros da Colecção Media XXI sobre a área da comunicação e sociedade da informação. Aborda alguns aspectos característicos das principais mudanças ocorridas, nos
últimos trinta anos, em Portugal (mas inseridas num
contexto global), com impactos ao nível das empresas
e dos produtos jornalísticos. Contudo, os conteúdos
do livro centram-se mais em temas actuais relacionados não só com a actividade jornalística e empresarial
da imprensa, mas também com a sociedade em geral,
nomeadamente o processo e conteúdo das mudanças (políticas, sociais, económicas, tecnológicas, entre
outras) com impactos na actividade dos media e na
estrutura da sociedade. Nesse contexto, este volume
faz um balanço da situação actual da imprensa e identifica tendências de desenvolvimento e alguns dos
principais desafios que se colocam no presente e futuro do sector. Os públicos – alvo deste livro são não
só os profissionais e estudantes da área da comunicação, como também os consumidores de informação
– especialmente os leitores de jornais e de revistas
– que desejam acompanhar e compreender melhor a
complexa e importante actividade dos media.

Autor: Paulo Faustino
ISBN: 972-99351-0-6
PVP: 15,3€

Titulo
do livro Optimizada pelos Media
A Sociedade
Este livro é o seu próprio press release, o seu próprio
glossário, a sua própria máquina, também ele um
objecto optimizado, um instrumento para se compreender a paisagem optimizada dos media — nós,
ou seja, o homem urbano, excitado, neurótico, sobreestimulado, obcecado com os estilos de vida e
com a informação-dinheiro do marketing.
A melhor forma de compreender o rumo social
retratado é observar como o autor denuncia esse
comportamento social estimulado pelo novo espaço
público, pela “centro-comercialização”, pela moda,
pelo entretenimento e pelas arestas perversas do design. Perante tamanha estimulação, Herlander Elias
sugere que é preciso responder aos media com uma
atitude igualmente “pop”. Urge tornar os meios de
comunicação prisioneiros do seu próprio redil de informação, injectando conteúdos em estado óptimo
nas suas ambiências, para que as figuras e cenários
que nos tornam obcecados sejam correspondidos na
mesma linha de violência e elegância estética.

Autor: Herlander Helias
ISBN: 972-99351-5-7
PVP: 15,3€

26

CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, MARKETING E INDÚSTRIAS CRIATIVAS

A
Televisão
Light Rumo ao Digital
Titulo
do livro

Autor: Francisco Rui Cádima
ISBN: 972-99351-2-2
PVP: 17,33€

“O conceito de televisão-light aqui utilizado pretende
traduzir uma prática da televisão que se costuma interpretar como sendo um ‘nivelamento por baixo’,
uma estratégia ‘leve’, dir-se-ia, inclusive, um quase
soporífero mediático: aconchega, faz companhia e
sossega, alimentando assim essa figura domável, algo
doentia, a que se chama, desde as longínquas origens
da televisão, o ‘telespectador passivo’ – termo que
aponta para a grande massa do público de menores
recursos culturais e educativos, que, em Portugal,
atinge, enquanto ‘iliteracia’, mais de 50% da população. A importância da Televisão em Portugal está
justamente aí”.
Alguns dos textos publicados neste livro são, na sua
maioria, originais; outros resultaram de conferências
proferidas em colóquios e congressos, ou foram publicados em revistas técnicas e científicas da área das
Ciências da Comunicação, ou ainda começaram por
ser breves ‘posts’ editados no blogue Irreal TV. O objectivo do autor com este livro é apenas um: “contribuir para uma Televisão que não nos envergonhe – a
quem a faz e a quem a vê – para uma Televisão que
esteja à altura do Homem”.

Titulo
do livro e Vencer
Ver, Aprender

Autor: Paulo Miguel Martins
ISBN: 978-989-8143-02-0
PVP: 13,2€

Não é habitual um livro com críticas de filmes sobre formação e gestão. Mas, se tivermos presente a
definição de Peter Drucker – «a gestão são as pessoas» – já se compreende melhor, pois por detrás de
qualquer projecto, o que há são as pessoas. O fracasso
ou o êxito, a nível familiar ou profissional, depende
sempre, em última instância, das pessoas. Por isso, o
segredo de uma boa gestão está na formação, porque
é através dela que se desenvolvem as potencialidades
humanas. Um bom filme, ao apresentar situações que
levam o espectador a pensar e, depois, a agir, pode ser
uma excelente ferramenta formativa e um estímulo
para o desenvolvimento da vida pessoal e profissional. Nem tudo o que se aprende é ensinado nas
escolas: há realidades da vida que só se apreendem se
forem vistas bem retratadas e representadas… é por
isso que o cinema é um tão eficaz meio de aprendizagem pessoal. Vale a pena aproveitar! Este será, sem
dúvida, um livro útil para todos os que se preocupam
com a formação humana e profissional.
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Guia
Titulode
doAcesso
livro às Fontes de Informação do
Parlamento Europeu
O objectivo deste livro prende-se com a análise do
impacto do último alargamento da União Europeia
na indústria dos media e nas entidades locais. Um estudo que não pode ser levado a cabo sem uma acepção prévia, por um lado, do processo de alargamento
e, por outro, do conceito de aprofundamento, duas
forças que tê, funcionado em paralelo, ao longo de
toda a história da União Europeia. O tema específico
deste livro centra-se na questão do impacto que o
alargamento a Leste teve (e tem) na indústria dos media e no papel desempenhado por estes na promoção
da ideia e identidade “europeia”.

Autor: Paulo Faustino, Ana Sofia
Morais, Paula Monge, Luís Tomé
ISBN: 972-99351-5-7
PVP: 10,2€

O
Alargamento
Titulo
do livro da União Europeia e os Media

Autor: Paulo Faustino (coordenador)
ISBN: 972-99351-6-5
PVP: 18,3€
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O
Ensino
Superior em Transição
Titulo
do livro
A transição das universidades e politécnicos analisada
neste livro decorreu nas Assembleias Estatutárias de
2008/29 das Instituições de Ensino Superior Públicas. É parte de um ciclo da transição induzida por
lei nas instituições do ensino superior, em que está
presente também o Processo de Bolonha.
Os Estatutos publicados das IESP estão na base desta análise, que procura levantar o véu pouco transparente do comportamento individual e colectivo das
unidades do sector do ensino superior em Portugal.

Autor: José Manuel Matos Pereira
ISBN: 978-989-95191-5-2
PVP: 20€

Nesta transição está em jogo o futuro das instituições
de ensino superior, mas também a organização profissional do sector. Para o autor, esta é uma transição
corporativa, sob a aparência de uma abertura induzida pela Lei, mas que constitui o maior movimento
de reflexão colectivo de reflexão e reforma das instituições do ensino superior desde que se iniciou o
processo de Bolonha.
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Uma Nova
Constituição para Portugal
Titulo
do livro
A mutação hoje exigida ao Estado e aos cidadãos não
se compadece com revisões constitucionais cirúrgicas, implicando, pelo contrário, uma terapia sem concessões, no quadro de uma transição constitucional
democrática, controlada mas inequívoca.
Veiculando algumas das construções tecnicamente
possíveis, o estudo que ora se publica visa, numa
óptica descomprometida político-partidariamente,
contribuir de forma afirmativa para o debate sobre o
devir da Constituição portuguesa.

Autor: Luís Barbosa Rodrigues
ISBN: 978-989-8143-57-0
PVP: 17€

Código
Sociedades Comerciais - Brevemente
Titulo
dodas
livro
A presente publicação tem uma origem bem fundada
e um propósito nítido mas simples.
A origem é fácil de explicar: a Sá Miranda & Associados nasceu já orientada, há cinco anos, para a assessoria jurídica empresarial e, naturalmente, encontrou
no Código das Sociedades Comerciais um dos seus
instrumentos de trabalho mais críticos.
A par disso, e por diversas razões, de entre as quais se
pode destacar a vocação – de resto, cada vez mais actual - de apoio à internacionalização de empresas sedeadas no Norte de Portugal para a vizinha Espanha
e à ambição de extensão das relações económicas
das sociedades galegas ao nosso país, desde cedo se
revelou gritantemente ausente uma versão em língua
inglesa do mesmo diploma.
Autor: Pedro Sá e Sá Miranda &
Associados
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Manual de Introdução ao Direito - Interno e InternaA disciplina de Direito integra a globalidade dos planos de licenciatura em Direito, Solicitadoria e Administração Pública, bem como outros planos formativos
de áreas científicas que com ele não possuem afinidade significativa. Esta obra apresenta-se como um
manual de referência para todos os que se cruzem
com os contextos jurídicos nacionais e internacionais
no seu percurso formativo e profissional. Nessa perspectiva, o autor foca os princípios que norteiam o
Direito Interno e Internacional, estruturando a obra
por Funções, Actos, Normas e Decisões Jurídicas; e
Segmentos, Ordem e Modelos de Direito.

Autor: Luís Barbosa Rodrigues
ISBN: 978-989-8143-20-4
PVP: 17,33€

A
Patente
Comunitária e o seu Controlo JurisdiTitulo
do livro
Nos últimos dois séculos, o mundo ocidental evoluiu
de uma sociedade agrícola e rudimentarmente industrializada para uma sociedade tecnológica. Uma
transformação radical que teve por base a iniciativa
privada, inserida num sistema de mercado, com um
contributo muito especial dos direitos de propriedade
industrial, em especial da patente. Ao contrário do
que acontece nos EUA, onde o número de patentes
concedidas tem sido exponencial, na União Europeia
não existe uma patente comunitária, apenas uma patente europeia, que é unitária até à sua concessão, momento a partir do qual se transforma num conjunto
de patentes nacionais dos Estados Europeus para os
quais foi requerida.
A presente obra nasceu na sequência da dissertação
de doutoramento em Direito Comunitário de Eugénio Pereira Lucas (pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra), uma tese dividida em duas
partes distintas. O livro que agora apresentamos corresponde ao primeiro tomo da investigação, subordinada à temática do controlo jurisdicional da patente
comunitária.

Autor: Eugénio Pereira Lucas
ISBN: 978-989-8143-13-6
PVP: 25,75€

32

COLECÇÃO RÉSXXI

A Feiticeira de Anak
É no enigmático Universo de Nebadon, repleto de
seres fantásticos — desde centauros a trolls — e
povoado pelos estranhos Povos do Ar, da Terra,
da Água e do Fogo, que a sábia Feiticeira Kumara
tem por missão recuperar a Deusa de Doze Estrelas,
misteriosamente desaparecida do Templo de Anak.
O desequilíbrio do Universo faz-se perigosamente
sentir, Reptilius está prestes a despertar do seu sono
e o precioso Oráculo do Templo aconselha a Feiticeira a encontrar Os Escolhidos nos Templos de
Lira, Shinkara e Yesod. Nestes templos, preparam-se
os futuros Guerreiros do Templo, os quais têm como
disciplinas: Artes de Guerra, Teletransportação, Telecinesia, Cosmogénesis e Projecção Astral. Os Escolhidos vão ter de se confrontar não só com os perigos
da floresta e com os poderes de um maquiavélico
Feiticeiro, como também com a descoberta do amor.
A Feiticeira de Anak conjuga o mistério e o fantástico
com a aventura, traição e a luta pelo poder. A magia
espreita a cada esquina e o inesperado é uma constante.

Autor: Maria Galveia Ferreira
ISBN: 978-989-8143-04-4
PVP: 15,3€

Saudades de Ulisses
«Estas palavras que irão ler não são um simples adorno. São raios de sol que tudo trespassam. Um raio
que tudo atinge, filamentos de ouro que vos enriquecem.»
«Parto em viagem nesta imensidão que é a minha
mente, provavelmente à procura daquilo que nunca
poderei encontrar. Porém, insisto. Acredito que
avida vale a pena ser vivida. Caminharei até onde a
minha o permitir, onde o mar se encontra com o céu,
onde as utopias se tornam realidade. És tudo, filosofia. Um platonismo que nos retira das sombras e da
escuridão.» Um livro onde o autor nos mostra uma
caminhada filosófica pelas viagens da alma.

Autor: Sérgio Lamarão Pereira
ISBN: 978-989-8143-09-9
PVP: 12,35€
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Comunicar e Educar
A incapacidade de protagonizar uma prática efectiva de articulação estratégica na nova economia
global é mortífera. Será impossível disseminar o
conhecimento sem a garantia deste quadro valorativo de “capital relacional”. Como refere Francisco Jaime Quesado no prefácio da obra que
apresentamos, “será decisivo dar sinais concretos
desta vontade sentida de reforçar os níveis de
capital estratégico efectivamente no tecido social
português. O Não fazê-lo significa estar de novo a
adiar o grande desafio de transformação de Portugal numa verdadeira Sociedade do Conhecimento
Moderna e Competitiva”. É essa a mensagem que,
de uma forma inovadora, os professores Carlos
Reis e Joaquim Brigas nos fazem passar em “Comunicar & Educar”: uma análise estruturada dos
impactos de uma Escola Nova – onde os novos
factores imateriais de competitividade, como as
TIC, se assumem como críticos em matéria de
alteração.

Autor: Joaquim Fernandes Brigas, Carlos
Sousa Reis
ISBN: 978-989-95191-8-3
PVP: 18,2€

O Novo Capital
O Novo Capital assume-se como um Manifesto de
Posicionamento das Novas Tendências que marcam
a Sociedade do Conhecimento em que vivemos.
Pretende-se, de forma clara, dar voz ao papel central que a dimensão estratégica da Inovação e Criatividade desempenha no contexto duma Economia
Global em que nada vai ser igual e tudo tem que ser
diferente. A sobrevivência da nossa Matriz Social
passa pela Capacidade Objectiva das Pessoas protagonizarem este incontornável e exigente desafio
de dinamização e adaptação à Mudança. Só assim se
conseguirá sobreviver.
Que Soluções para as Empresas Portuguesas na
Economia Global? Que Desafios de Modernização
para a Administração Pública? Qual o Novo Papel dos Municípios no Território Português? Que
Novo Paradigma para a Universidade Portuguesa?
No Futuro nada vai ser igual. Só sobrevive quem
conseguir antecipar a mudança. É esta a Mensagem
de O Novo Capital. Afinal, de facto, Karl Marx
tinha toda a razão.

Autor: Francisco Jaime Quesado
ISBN: 978-989-95191-5-2
PVP: 15,34€
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Gestão por Valores
A presente obra de Simon L. Dolan constitui uma
novidade internacional para o avanço na utilização de
valores como ferramenta de Liderança Estratégica da
empresa. O modelo denominado pelos autores como
“Gestão por Valores” recolhe e sistematiza enfoques e
práticas que estão a ser utilizadas em muitas das principais empresas de todo o mundo, com o objectivo de
simplificar, orientar e comprometer a empresa com
uma abordagem mais humanista. Garantindo uma
abordagem rigorosa, os autores apresentam o tema
de forma bastante acessível, desde as bases conceptuais até às práticas necessárias para gerir o processo
de mudança de uma cultura empresarial convencional
sustentada por valores orientados ao controle, para
um novo tipo de cultura baseada em valores orientados ao desenvolvimento organizacional.
Autor: Simon L. Dolan/Salvador Garcia
ISBN: 972-99688-2-9
PVP: 24,37€

Algodão de Cima

Autor: Inês Blu Rodrigues, António
Antunes Carvalho
ISBN: 978-989-95191-4-5
PVP: 10,3€

“A quarenta quilómetros de Coimbra há uma
pequena aldeia de cor verde, rodeada das serras do
Rabadão e do Carvalhal, de matas e pinhais, onde
o sol é dourado e com riscas de ternura. As folhas
das árvores são tenras e luminosas, os frutos caem
quando lhes pedem por favor e a crosta de folhas
secas forma um tapete de sonhos que se descobre
com as chuvas do Outono. Na aldeia de Algodão de
Cima respira-se um ar fresco, puro, que circula nos
pulmões como o vento que passa entre as árvores a
cantar em lá menor. As cigarras assobiam todas as
noites de Verão, enquanto o regato se esconde por
entre as pedras e as cantigas das lavadeiras. Alice
tem 11 anos e uma cara branca assinalada. Os seus
olhos rasgados parecem duas azeitonas verde-escuras e tem um nariz pequeno como uma carochinha
sabichona. Artur, o seu melhor amigo, amor, companheiro de escola, de tempos livres, de correrias
desenfreadas pelo parque do cerejal e mergulhos
no Ceira para as fracassadas tentativas de apanhar
peixes com garfos.
35

MEDIAXXI

COLECÇÃO RÉSXXI

Organizações, Cidadãos e Qualidade
Compilando vários textos publicados no Caderno
Management do Semanário Económico, este livro
resulta do olhar atento de um cidadão, dirigido a
diversas organizações que integram as nossas vidas
de forma mais ou menos permanente. Convoca fragmentos da nossa existência colectiva que reflectem
tensões e contradições organizacionais e que problematizam as funções e competências dos cidadãos.
Convoca providencial auxílio da teoria para melhor
compreendermos práticas e processos quotidianos
das organizações que nos servem e de nós se servem.
Oferece uma excelente oportunidade de reflexão sobre a nossa condição de membros incluídos ou excluídos da sociedade da qualidade, aquela que funciona segundo sábios princípios que, da satisfação das
legítimas necessidades e expectativas dos cidadãos,
tecem missão organizacional e compromisso social.

Autor: Ivo Domingues
ISBN: 972-99351-7-3
PVP: 15,3€

O Copianço na Universidade – O Grau Zero na Qualidade

Autor: Ivo Domingues
ISBN: 972-99351-8-1
PVP: 15,3€

A Avalização escolar constitui uma tecnologia de
controlo da qualidade dos processos formativos.
Porém, a sua validade é frágil e o valor de uso dos
certificados que permite está diminuído. Os alunos
desenvolveram generalizada predisposição para a
fraude escolar e abraçaram diversas práticas fraudulentas, apoiadas em pactos de silêncio atentamente
vigiados. Os professores enfraqueceram as práticas
de controlo e sanção, afectadas por tensões normativas e incertezas pragmáticas. A fraude escolar, favorecida por inquestionada e injustificada tolerância
social e organizacional, encontra no copianço a sua
mais intensa expressão. Ao atacar o sistema educativo
nos seus nucleares processos de realização, prejudica
a missão das organizações escolares e penaliza a sociedade que delas legitimamente espera mais eficaz e
eficiente desempenho.
Este estudo permite visitar a metrologia escolar,
analisar discursos e descobrir práticas, vislumbrar
tensões e contradições, articular regras e recursos
e compreender por que, afinal, a fraude atingiu tão
grande e indesejada expressão.
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O Voo da Borboleta

Autor: Reginaldo Rodrigues de Almeida
ISBN: 972-99351-3-0
PVP: 15,4€

O conjunto de textos reunidos neste livro ganha por
si só uma densidade única e muito própria da nova realidade em que nos movemos, sobre a qual é desejável
que reflictamos, a fim de também compreendermos
em todos os seus aspectos as suas contradições. Nunca
as informações circularam de forma tão abundante e
instantânea, mas as decisões marco e micro estratégicas
são tomadas com base em dados restritos e informações classificadas exclusivas de clientes seleccionados.
Estes são apenas alguns dos problemas, acerca dos
quais “O Voo da Borboleta” nos convida a reflectir.
Os seus textos desafiam-nos a imaginar outros modos de vida em que possamos construir plataformas
entre a experiência do progresso e a necessidade de
a franquear às grandes maiorias, rumo à globalização
da cidadania.

O Reflexo da Alma
“O Reflexo da Alma” surge na sequência de várias intervenções em que a autora, Maria do Carmo Chaves,
participou desde o ano de 2000, dedicadas sobretudo a
Associações de grupos de Seniores, com quem partilha
o prazer de comunicar e de aprender um modo de estar
equilibrado para a saúde e a mente.
“Aprender a ser pessoas. “Saber escutar com o coração”,
“A nossa montanha da alma” ou “Diálogos sobre a natureza e o mundo” são apenas alguns dos temos nos
quais o livros se encontra dividido
No final, a autora faz “algumas reflexões da minha
alma”, poesias que poderiam fazer parte dos temas já
tratados, mas em que a autora se encontra mais consigo
própria. Dedica a poesia a amigos, família e a todos com
quem privou mais de perto. As referências ao Cosmos
e a pertença que sente como ponto errante desse Universo, são a fonte de energia que lhe permite interferir
no equilíbrio instável deste sistema maravilhoso que é a
vida. O dever do respeito pela pessoa, este corpo que
vive e se agiganta até morrer, o mistério que nos confere
a morte pela dignidade com que vivemos e com a angústia do inaceitável, aparecem no resto da sua criatividade.

Autor: Maria do Carmo Chaves
ISBN: 978-972-99351-9-0
PVP: 16,47€
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A Criança e a Publicidade
Não há dúvida que a publicidade tem influência nas
crianças. Concebida para isso mesmo, a publicidade
influencia os seus desejos, as suas pretensões e as suas
prescrições de compra. Mas, como influencia verdadeiramente as crianças? Quais as vias psicológicas
que levam a criança a passar da observação de uma
mensagem publicitária para o pedido de compra feito
aos seus pais? Como varia a influência publicitária
consoante a idade, sexo, meio social ou o ambiente
familiar? Para além dos seus efeitos comerciais, terá a
publicidade quaisquer efeitos nas relações familiares,
no ambiente que reina entre a criança e os seus pais?
Não perca a resposta a esta e outra perguntas sobre
a influência da publicidade, impressa ou audiovisual,
nas crianças.
Autor: Jean-Noël Kapferer
ISBN: 972-073-019
PVP: 12,35€

A Criança e as Relações Familiares
O estudo das relações familiares é difícil de isolar no
seio da psicologia infantil. É ainda mais difícil estudálas independentemente dos problemas de educação,
dado que o papel da família é, antes de tudo, educativo. Qual será o verdadeiro papel da família para
as crianças? Quais as causas da desunião familiar e
qual o seu impacto na criança? Qual o papel da mãe,
do pai e dos Avós? Esta é uma obra essencial para
quem queira perceber a importância da família para
as crianças.

Autor: Maurice Porot
ISBN: 972-073-020-3
PVP: 11 €
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A Criança e o Divórcio
A liberalização do divórcio – para uns, um escândalo,
para outros, uma revolução – é um marco importante
na história da criança e das relações familiares. Os
direitos das crianças devem ser sempre privilegiados
para que estas se possam desenvolver nas melhores
condições possíveis. Esta é uma obra que se situa
numa dimensão médico-social, procurando ser, ao
mesmo tempo, testemunho de um profissional confrontado quotidianamente com a infelicidade de crianças atiradas de falhanço em falhanço, de desordem
em desordem, de egoísmo em egoísmo, e instrumento pedagógico para todos aqueles que detêm qualquer
espécie de poder sobre a criança, cujo destino se joga
nas complicações de um conflito conjugal.

Autor: Romain Liberman
ISBN: 972-073-021-1
PVP: 11,03€

A Educação Nova
Esta obra foi consagrada ao estudo de um movimento cujo fim era uma reforma da educação e da escola,
inspirada no conhecimento das crianças a educar. A
longa história da Educação Nova poderia ser representada por uma alternância de prioridades, concedidas ora à intervenção do exterior, ‘de fora’, ora a uma
confiança messiânica no eclodir ‘de dentro’, que muitas vezes deram origem aos mais flagrantes insucessos. O autor propõe-se a reconhecer o nascimento de
uma pedagogia capaz de ajudar o futuro dos alunos e
a sua instalação na vida, consoante as possibilidades.

Autor: Angéla Médici
ISBN: 972-073-268-0
PVP: 7,57€
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A Eficácia dos Professores
A relação entre alunos e professores faz parte do quotidiano escolar e parece ser directamente apreensível
pelo observador tal como pelos actores da escola.
Muitos alunos lembram a sua professora da primária
e a primeira obra de leitura ou ainda os professores
que, pela relação pessoal que com eles conseguem estabelecer, geram vocações e destinos que já estavam
a priori traçados. Do mesmo modo, as salas de professores fervilham de anedotas sobre os alunos, de
narrações de situações familiares desesperadas, sobre
alunos mais ou menos educados, ou de questões pedagógicas que, por vezes, se tornam questões afectivas
pela força das relações individuais que engendram.
Esta obra mostra-nos a complexidade da realidade
escolar, sendo a relação pedagógica muito mais do
que uma simples relação profissional.
Autor: Georges Felouzis
ISBN: 972-073-252-4
PVP: 11 €

A Imaturidade da Vida Adulta
Tratar o adulto na sua imaturidade será, de certo
modo, tratar a criança e o adolescente enquanto sobreviventes nele. Põe-se pois a questão de saber o
que da criança e do adolescente tende a sobreviver,
a mostrar-se mesmo como estrutural. E aí temos um
modo indirecto de investigar a criança e o adolescente nesse produto designado por adulto.

Autor: Jean-Pierre Boutinet
ISBN: 972-073-255-9
PVP: 11,89€
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A Interminável Adolescência
Ser adolescente é, para muitos, das melhores alturas
da vida. É a altura das paixões e das diversões, dos
desejos escondidos e das acções irreflectidas. Uma
altura de incompreensão para muitos e de fascínio
para outros tantos. No entanto, esta época é fugaz
como todas as outras e antecede a idade adulta, das
responsabilidades. Esta obra apresenta as intervenções feitas pelos seus autores no Colóquio Nacional
sobre a pós-adolescência, empreendendo um estudo
aprofundado sobre a passagem da adolescência à
idade adulta.

Autor: A.- M. Alléon - Vários
ISBN: 972-073-072-6
PVP: 11,89 €

A Sociedade Pedagógica

Autor: Jacky Beillerot
ISBN: 972-073-119-6
PVP: 10,45€

Nas sociedades industriais e democráticas, a extensão
e a inflação da pedagogia manifesta-se de quatro modos: são institucionalizadas cada vez mais aprendizagens extra-curriculares; certas práticas sociais cujas
finalidades são próprias e específicas necessitam, para
conseguir a sua missão, de integrar saberes e práticas
pedagógicas; crescente multiplicação das referências
e dos apelos à pedagogia; e, por fim, a pedagogia
continua a ser objecto de jogadas de políticos e de
ideologias, particularmente no que se refere às gerações jovens. A tese deste livro foi elaborada no final
da década de 70, ilustrada pelo exemplo francês. Nos
quinze anos seguintes, nada desmentiu a extensão e
a inflação da pedagogia. Pelo contrário, a actualidade
económica e a política reforçaram todos os elementos que mostram uma sociedade desejosa de ser mais
formadora do que nunca.
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Aborrecimento dos Jovens na Escola
Esta obra tem como principal objectivo compreender
melhor as manifestações de violência e de aborrecimento dos alunos do ensino técnico e profissional,
relacionando-os com o desfasamento existente entre
o que a escola oferece e o que dela esperam os que
a frequentam. É possível verificar que nas situações
em que a oferta escolar se associa ao modelo cultural
dos alunos, os comportamentos de oposição e de
retracção são menos frequentes e que são levados a
tomar iniciativas na relação pedagógica.

Autor: Jean Nizet / Jean-Pierre
Hiernaux
ISBN: 972-073-000-9
PVP: 8,65€

Atenção e Sucesso Escolar

Autor: Christophe Boujon / Christophe
Quaireau
ISBN: 972-073-263-x
PVP: 10,45€

Perceber, memorizar e aprender são acções que necessitam de atenção. Numa situação escolar, são essenciais para que a criança possa dominar os conhecimentos dispensados pelo docente. A falta de atenção
de alguns alunos é, por conseguinte e naturalmente,
invocada pelos docentes como uma das principais
causas de dificuldades na aula. No domínio da pedagogia, alguns autores propõem “métodos” que permitiriam melhorar a atenção, sem no entanto fornecer provas científicas da sua eficácia. Mas quais são os
verdadeiros benefícios trazidos por estes métodos?
Serão as dificuldades escolares apenas o resultado de
uma falta geral de atenção? A presente obra, especialmente indicada para educadores - professores ou
pais -, tenta responder a estas questões pedagógicas
fundamentais, apresentando os estudos mais representativos sobre a atenção, realizados em psicologia
cognitiva e em psicologia experimental.
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Autonomia e Aprendizagem - A Inovação na Formação
“A autonomia constitui, com toda a certeza, o objectivo fundamental dos sistemas educativos e, mais
globalmente, dos sistemas sociais. Autonomia do estudante, do professor, do pai do aluno, mas também
autonomia do cidadão, da própria pessoa, da própria
identidade.” Como o próprio autor deixa antever,
esta obra funda-se num conceito - o de Autonomia
- que se situa no centro da reflexão de quem deseja
debruçar-se sobre o ensino e a aprendizagem. Como
explica no prefácio Louis Porcher, “as antigas modalidades de ensinar e de aprender devem ser ligadas
pela responsabilidade partilhada, a da parceria, que só
é verdadeiramente possível se cada um dos (...) actores assumir o seu próprio processo, na procura atenta
da autonomia.”
Autor: Marie-José Barbot / Giovanni
Camatarri
ISBN: 972-073-261-3
PVP: 13,36€

É Útil a Formação Contínua dos Professores?
A formação contínua dos professores tem sido pouco
ou mal avaliada. No entanto, não há presentemente
dúvidas de que ela favorece as mutações do sistema
educativo. As exigências de avaliação são actualmente
muito fortes, quer emanem dos que decidem, quer
dos formadores ou dos próprios formandos. Também sabemos que a formação é dispendiosa; mas estarão os ganhos em qualidade do ensino na proporção do esforço desenvolvido? Será que a formação
contínua provoca mudanças positivas das práticas
profissionais? A presente obra procura dar resposta
a estas e a outras questões que indubitavelmente se
impõem numa reflexão cuidada sobre a formação
contínua dos professores.
Autor: Marie-Michèle Cauterman / Lise
Demailly / Séverine Suffys / Nicole
Bliez-Sullerot
ISBN: 972-073-258-3
PVP: 12,4€
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Escola, Comunicação, Televisão

Autor: Judith Lazar
ISBN: 972-073-042-4
PVP: 10,35€

Esta obra pretende demonstrar que a televisão, essa
maravilhosa máquina de comunicação, um modelo
ímpar de comunicação, agitou fundamentalmente os
valores sociais e culturais, o comportamento tradicional, bem como os costumes e a percepção. A mudança que provocou em todos os níveis da vida social
foi, muitas vezes, mas recebida pela Escola, que viu
no seu aparecimento o fim dos seus privilégios. A
juventude, pelo contrário, acolheu-a imediatamente
com a maior alegria e, desde que ela chegou à nossa
civilização, alimenta-se quase exclusivamente dela.
Até ao aparecimento dos meios audiovisuais, as culturas precedentes foram dominadas pelo verbal. Em
seguida, é o icónico que ganha cada vez mais terreno.
A universalidade contemporânea é icónica e realizase, em grande parte, sobre o plano intelectual da imagem.

Família, Educação e Sociedade
O argumento deste livro, em essência, é: a família ainda exerce uma poderosa influência sobre as
perspectivas, a capacidade de desenvolvimento e
as possibilidades da vida do jovem. As escolas, em
regra, são notavelmente ineficientes em moderar a
influência do ambiente familiar, quando tais influências moderadoras são necessárias. O nosso problema
contemporâneo é mais limitar a influência dos pais
do que apoiá-la. Nesse sentido, urge aprender como
fazer as nossas escolas tão eficientes que possam provocar um impacto real sobre os jovens que lhes são
confiados.

Autor: Frank Musgrove
ISBN: 972-073-049-1
PVP: 8,65€
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Formação dos Professores e Contextos Sociais
As questões da profissionalização do ensino e das
reformas da formação dos professores dominam actualmente o campo de reflexão das Ciências da Educação. Adoptando uma perspectiva transnacional,
esta obra colectiva pretende ultrapassar o dilema do
local e do global, fornecendo aos leitores estudos e
elementos de análise que propiciem uma visão diversificada e crítica acerca destas temáticas.

Autor: Maurice Tardif / Claude Lessard
/ Clermont Gauthier
ISBN: 972-073-253-2
PVP: 14,35€

O Labirinto Escolar
Desigualdades de oportunidades, insucessos escolares, inadequação da formação aos empregos, desemprego dos diplomados, selecção escolar... barreiras que a actualidade periodicamente hasteia sobre
o campo escolar e que não chamam soluções por si
só, apenas uma compreensão do lugar ocupado pela
escolarização na sociedade. Este livro não pretende
proporcionar nenhuma receita para o funcionamento
do ensino na sociedade. O propósito foi publicar um
sistema de lógicas sociais que regem o processo de
escolarização, encarado tanto de modo global como
particular, ou seja, tanto ao nível as estruturas como
dos actores. Sistema contraditório e complexo em
que interferem e se combinam multiplamente a lógica do conjunto de reprodução de um sistema socioeconómico e as lógicas particulares de utilização e de
apropriação do campo escolar pelas diversas forças
sociais.

Autor: J.-M. Berthelot
ISBN: 972-073-080-7
PVP: 12,97€
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O Trabalho dos Alunos
“Trabalho insuficiente: pode fazer melhor” – como
atestam os boletins escolares, a falta de trabalho dos
alunos é muitas vezes denunciada como uma causa
essencial de insucesso. E no entanto eles trabalham...
Mas o que é que os alunos do ensino secundário
fazem quando trabalham? Apesar dos professores
crerem sabê-lo, as práticas reais dos alunos são muitas vezes mal conhecidas ou reduzidas apenas às suas
consequências em termos de êxito ou insucesso. A
presente obra tenta encontrar meios para estudar essas práticas nas suas dimensões objectiva e subjectiva,
que irão permitir encontrar várias figuras contrastadas de alunos, e esboçar os contornos de uma sociologia do trabalho escolar.

Autor: Anne Barrére
ISBN: 972-073-259-1
PVP: 14,06€

Para uma Pedagogia de Abertura
A presente obra pretende repensar os caminhos que
devem nortear as aprendizagens da pessoa humana,
legitimando a negociação de sentidos, a partir dos
múltiplos códigos existentes. O objectivo do autor,
ao problematizar o aprender a ensinar e a conhecer,
o pensar, o sentir, o comunicar, e o aprender a aprender, é estabelecer um enlace entre os aspectos semióticos da aprendizagem e a construção de cidadãos
autónomos, críticos, livres e responsáveis.

Autor: Marc Weisser
ISBN: 972-073-264-8
PVP: 8,65€
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Pedagogia Racionalista
Educar é, primeiro que tudo, alimentar. É possível
falar aqui, segundo as nossas preferências, da tradição
e do indivíduo; é possível falar da necessidade de ‘enraizar’ a criança, como é necessário que uma planta
esteja bem enraizada para ser vigorosa; podemos até
falar de hábitos a criar, de um legado cultural a salvaguardar. Fórmulas diferentes, para exprimir a mesma
obrigação de dar à criança informações e reflexos
necessários, o conhecimento nítido e claro do meio
em que se desenvolve, ou seja, a consciência de uma
dependência e os meios de a aproveitar.

Autor: Arnould Clausse
ISBN: 972-073-267-2
PVP: 7,57€
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A Análise Financeira
O objectivo deste livro é o de proporcionar ao estudante a formação básica necessária a uma análise
sistemática dos problemas financeiros. Para o efeito,
os autores propõem-se a apresentar os temas principais da problemática fundamental da administração
financeira, desenvolver os instrumentos, as técnicas
e os pontos de vista necessários e úteis à resolução
destes problemas, e ainda concretizar estes objectivos
para um leitor não familiarizado com a temática.

Autor: William Beranek
ISBN: 972-703-002-5
PVP: 21,62€

A Empresa em 20 Lições
A Empresa é um assunto que se relaciona directamente com a emergência de uma economia industrial de produção, e de transacção seguidamente, e,
assim sendo, a partir de finais do século XIX já havia
adquirido algumas das características que lhe conhecemos actualmente. A Empresa veiculou a maior
parte dos grandes debates ideológicos acerca da organização das modernas sociedades de hoje em dia.
A oposição “capital/trabalho”, “patronato/operariado”, base do discurso acerca da alienação, foi substituída pelos temas da participação, da inserção num
grupo, do desenvolvimento da personalidade. No
fundo, o discurso sobre a alienação é substituído por
um discurso sobre a manipulação. Esta obra versa sobre esta transformação e o fenómeno social que são,
hoje em dia, as empresas. O livro foi redigido a partir
das anotações do curso de “Teoria da Empresa”, ministrado em Paris I Panthéon-Sorbonne, no âmbito
do magistério das ciências de gestão, no primeiro ano
do segundo ciclo. É, por isso, um manual com objectivo pedagógico.

Autor: Pierre Conso
ISBN: 972-703-242-7
PVP: 27,03€
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A Empresa Humana
Num momento em que a gestão dos Recursos Humanos assume uma relevância sem precedentes na
vida das empresas, é fundamental demonstrar aos
gestores e proprietários como a ignorância dos conhecimentos respeitantes à psicologia, aplicada ao
homem e à organização, pode impedir a mesma de
obter sucesso, sejam quais forem os instrumentos,
competências técnicas e métodos que ela explora e
domina. A partir de exemplos concretos, a presente
obra desenvolve frequentes situações de insucesso
para apresentar, em contrapeso, o know-how mínimo
obrigatório que qualquer quadro de uma organização
deve possuir para saber gerir os recursos humanos.
Os autores desenvolvem ainda as linhas mestras de
uma percepção realista de um novo tipo de gestão,
que permite finalmente apresentar em termos prospectivos a problemática da nova repartição do poder
que essa nova gestão implica.

Autor: Catherine Rullière / Michel
Levionnois
ISBN: 972-703-205-2
PVP: 12,97€

A Essência da Economia
À medida que o mundo dos negócios se torna cada
vez mais competitivo, mais dinâmico e mais global,
há, efectivamente, uma necessidade crescente e urgente, sentida pelos gestores, de se estar criticamente
consciente dos acontecimentos que têm lugar no seu
ambiente económico mais alargado. “Este livro constitui um contributo excelente para o ganho de consciência colectiva sobre a importância das questões
macroeconómicas, sobretudo por parte daqueles
que nunca serão “profissionais” da Macroeconomia.
Trata-se de um exercício de sensibilização rápido e
eficaz, dirigido ao essencial, como se aprende a fazer,
diariamente, nas melhores Business Schools.” (Daniel
Bessa)
Autor: Joseph G. Nellis / David Parker
ISBN: 972-703-272-9
PVP: 19,46€
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A Gestão das Empresas Nacionalizadas
O enorme peso qualitativo e quantitativo do sector
público empresarial actualmente existente no nosso
país torna absolutamente impensável a definição ou
aplicação de uma política económica que não tenha
em conta este sector, com as suas características
próprias. Ao encontro deste facto terá de ir a gestão
das empresas nacionalizadas, a qual assumirá uma
notória especificidade. Uma abordagem que se pretenda criteriosa da complexa questão da gestão das
empresas públicas e nacionalizadas pressupõe um
enquadramento teórico mínimo do problema, bem
como um olhar atento a outras experiências de gestão
de empresas do sector público. A presente obra de
Claude Berthomieu observa estes dois requisitos, servindo-se de exemplos colhidos junto das principais
empresas públicas francesas dos sectores da energia
e dos transportes.

Autor: Claude Berthomieu
ISBN: 972-703-054-8
PVP: 17,57€

A Gestão pelo Método Orçamental
Preparada originalmente de acordo com o programa
leccionado por Pierre Lauzel no Instituto de Administração de Empresas da Universidade de Paris,
e sempre particularmente dirigida às empresas francesas, a presente obra assume no entanto uma notável actualidade nos meios empresariais portugueses
(académicos e práticos). Como refere no prefácio da
edição portuguesa o Professor Manuel de Oliveira
Marques, “esta obra permite dotar estudantes e professores do ensino superior com os instrumentos
básicos de trabalho que, porque possuindo a qualidade científica desejável, contribuam para os formar
numa nova perspectiva da gestão de empresas, que
rapidamente se possa ver transportada para a prática
empresarial.
Autor: Pierre Lauzel
ISBN: 972-703-059-9
PVP: 16,96€
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A Logística na Empresa
Uma das perspectivas actuais de análise da relevância
da logística nas empresas defende que esta é um elemento importante de uma estratégia concorrencial,
tornando-se patente pela necessidade de integrar a
logística e os responsáveis pelos transportes, pelo armazenamento, pelos stocks e os serviços prestados
aos clientes, no processo de planificação estratégica.
A presente obra lança uma nova luz sobre as relações entre as partes interessadas associadas na cadeia
logística, e os responsáveis pela coordenação do fluxo
do movimento de matérias entre firmas, levando a
concentrar as atenções num ponto até hoje assaz negligenciado.

Autor: D. Tixier / H. Mathe / J.Colin
ISBN: 972-703-087-4
PVP: 15,14€

A Previsão a Curto Prazo
A análise previsional a curto prazo tornou-se hoje tão
relevante, e a literatura que se lhe refere tão vasta,
que se torna indispensável uma síntese do estado
actual desta ciência e da sua utilização prática. A
presente obra tem como pano de fundo essa síntese
necessária, procurando alcançar dois objectivos essenciais: dirigir-se a todos aqueles que se encontram
confrontados com os problemas práticos da previsão,
guiando-os na elaboração de sistemas de previsão
adaptados às suas próprias necessidades; e apresentar
uma introdução tão didáctica quanto possível da previsão a curto prazo a todos que, por razões diversas,
se interessam por isso, desde os quadros superiores
até aos estudantes.
Autor: Rudolph Lewandowski
ISBN: 972-703-109-9
PVP: 12,97€
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Análise de Balanços
A presente obra desenvolve toda a cópia de considerações e esclarecimentos sobre os mais variados
processos, meios e instrumentos da análise de balanços que permitem, com suficiente segurança, levar a
cabo a apreciação da situação económico-financeira
das empresas. Os autores conceberam o livro com o
pensamento predominante de vir ao encontro da real
necessidade de duas classes bastante diferenciadas de
indivíduos, que passam a dispor de um manual que os
possa auxiliar nas suas preocupações quotidianas.

Autor: Armindo Fernandes Machado
ISBN: 972-703-196-X
PVP: 19,08€

Análise de Custos, Rentabilidade e Produtividade

Autor: Claude Rosenberg
ISBN: 972-703-001-7
PVP: 9,9€

Até há cerca de trinta anos, as pequenas e médias empresas encontravam-se pouco sensibilizadas para os
problemas de uma gestão analítica. Acomodavam-se
na aplicação de uma contabilidade que apreciava os
fluxos que relacionavam a empresa com o seu meio
de inserção e que respondia escrupulosamente às obrigações legais ou fiscais. Actualmente, os gestores
mais prudentes e diligentes sentem a necessidade de
recorrer a instrumentos de análise, de forma a sobreviverem e evitarem o declínio da sua actividade.
Os responsáveis das empresas precisam ainda, contudo de ser esclarecidos acerca da forma como são
utilizados os meios da actividade, acerca dos dados
característicos da actividade interna e da formação
dos custos em jogo. É este o principal objectivo da
presente obra, que visa ainda fornecer aos estudantes
de gestão um conjunto coerente e articulado de conhecimentos em matéria de análise de custos.
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Análise de Projectos - Determinação do Custo – Benefício
O Objectivo desta obra é oferecer aos leitores um
conhecimento básico da aplicação da análise do
custo-benefício, que não é mais do que um modo de
pensamento organizador, um modo de raciocínio sobre tomar decisões. Mas o analista do custo-benefício
exige mais do que uma compreensão firme de relativamente poucos princípios básicos e de princípios
económicos extremamente frutíferos. Necessita também da capacidade de aplicar estes princípios criativamente para resolver problemas práticos. Por esta
mesma razão, este livbro recorre ao uso constante
de exemplos ilustrativos e oferecemos ao leitor um
grande número de problemas para trabalhar intensivamente.

Autor: Robert Sugden / Alan Williams
ISBN: 972-703-003-3
PVP: 11,89€

Aplicações de Contabilidade Analítica
Completando o estudo da contabilidade geral, a presente obra é, antes de mais, um veículo para uma
iniciação. O que os autores propõem é um encadeamento de reflexões destinadas a facilitar uma dupla
tomada de consciência: a do objecto - os problemas
da empresa; e a do meio - as informações indispensáveis para a resolução destes problemas. A primeira
parte é dedicada à definição do instrumento de contabilidade financeira e às condições da sua aplicação,
na perspectiva da sua utilidade mais objectiva. A segunda parte é consagrada à economia dos tratamentos diversificados que a rede de análise permite que
seja aplicada aos dados recolhidos. Por fim, a perspectiva previsional é encarada numa terceira parte: após
a introdução dos custos teóricos, são examinados o
orçamento e o controlo orçamental.

Autor: André Cibert
ISBN: 972-703-004-1
PVP: 27,03€
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Aprovisionamento das Empresas
O projecto deste livro consiste em desenvolver o
estudo da função compras/aprovisionamentos na
empresa industrial ou comercial, pública ou privada.
O autor atenta à gestão de capitais e dos recursos
humanos, à natureza técnica do bem ou serviço da
empresa, a especificidade do mercado fornecedor e
as políticas para a materialização de acordos entre a
organização e os seus fornecedores.

Autor: Olivier Bruel
ISBN: 972-703-005-X
PVP: 12,72€

As Euro - Empresas
A Euro-Empresa é um título que reveste uma dupla
significação: por um lado, levanta a questão do futuro
da empresa confrontada com um espaço económico remodelado pelo acto único europeu; por outro,
reflecte uma filiação e convicção. Sob o prisma do
interesse original do autor pela macroeconomia, a
Euro-Empresa deve entender-se como uma aventura comunitária dos Estados que aceitam unir os
seus destinos no âmbito da Europa, sem ignorar as
interdependências que, do Norte ao Sul e de Leste a
Oeste, tão fortemente caracterizam o mundo globalizado de hoje.

Autor: André Babeau e Vários
ISBN: 972-703-046-7
PVP: 11,03€
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Auditoria do Balanço
Esta obra, dedicada à auditoria do balanço, procura
enriquecer a sistematização relativa aos controlos financeiros e contabilísticos. Na elaboração dos programas de acção das empresas, o conhecimento do
passado é menos solicitado do que a previsão do futuro. E, no sector particular da escrituração comercial
e do controlo das contas, a evolução é também muito
impressionante: a máquina alivia hoje o homem submetido à dependência da escrituração contabilística
ou ao cálculo dos saldos para balanço. A presente
obra assume-se como um manual que reagrupa os
princípios e métodos de auditar o balanço, assim
como as contas de exploração e de ganhos e perdas.

Autor: E.G. Snozzi
ISBN: 972-703-006-8
PVP: 12,72€

Avaliação das Empresas Não Cotadas
Na ausência de uma cotação estabelecida num mercado financeiro, o analista carece de bases sólidas
para a sua actividade: os dados contabilísticos são
quase sempre discutíveis; alguns encargos anormais
encobrem a rentabilidade; o fundo de comércio criado pela empresa, a coesão e competência da equipa
directiva não figuram no balanço. Os fundamentos
e métodos de cálculo são, em suma, muito incertos,
e não oferecem qualquer segurança. O seu princípio
é indiscutível, porém a aplicação numérica parece
geralmente arbitrária; os cálculos matemáticos apresentam-se, então, como uma espécie de revestimento
de uma decisão preestabelecida por peritos ou negociadores. A presente obra dedica-se a esses cálculos,
explorando a noção de fórmulas convergentes, analisando os diferentes métodos e agrupando-os em
famílias dependentes da mesma lógica, e auxiliando
assim o trabalho de todos os que procuram analisar
as empresas não cotadas.

Autor: Henri Mauguière
ISBN: 972-703-174-9
PVP: 12,97€
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Casos Práticos de MacroEconomia
A presente obra pretende ser, antes de tudo, um instrumento útil para quem pretenda estudar macroeconomia a um nível introdutório. Com a apresentação de diversos casos práticos sobre cada um dos
temas tratados, assume-se também como um livro
que estará na biblioteca de serviço para uma consulta
sempre que interessar aprofundar o conhecimento de
um termo encontrado na imprensa ou numa revista,
ou quando for necessário rever o conteúdo de um
conceito. A autora, M. Correia Pinto, procura realizar
uma abordagem equilibrada e geral ao plano macroeconómico, partindo de noções como o Produto Nacional e Rendimento Nacional, Poupança e Produção
Agregada, passando por conceitos tão diversos como
as Funções Investimento, Consumo ou Liquidez, e
abordando ainda os modelos Keynesiano e Clássico.
Autor: M. Correia Pinto
ISBN: 972-703-012-2
PVP: 12,97€

Como Fixar os Preços na Empresa
A presente obra abrange um particular problema de
gestão, o da fixação do preço de oferta para o produtor. Baseado num inquérito levado a cabo pela Professora Martine Pelé a diversas empresas francesas, o estudo recolhe informações que permitem estabelecer
uma tipologia segundo os objectivos pretendidos, a
hierarquia entre eles concertada e os constrangimentos que se impõem às empresas. Noutro plano, são
também congregados os últimos dados relativos aos
estudos acerca das condições óptimas para a fixação
dos preços - as que permitem maximizar o lucro pretendido. A autora junta assim a observação dos factos à análise teórica, estabelecendo e propondo um
método de apoio à decisão, método que multiplica a
sua eficácia.
Autor: Martine Pelé
ISBN: 972-703-220-6
PVP: 19,46€
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Concepção e Gestão dos Sistemas de Produção
O desenvolvimento da organização científica do trabalho fez-se acompanhar da criação de inúmeros modelos e instrumentos que se destinam a esclarecer a
tomada de decisões. Esta proliferação de modelos ao
longo das décadas de 60, 70 e 80 do século XX enraíza-se na extrema importância da utilização de instrumentos de análise na fase de concepção preliminar de
um sistema produtivo. Com efeito, esta fase delimita
a flexibilidade de que será dotado o sistema produtivo
e determina, segundo certos estudos, mais de 80%
dos custos do sistema durante a sua existência.

Autor: Jean - Marie Proth
ISBN: 972-703-238-9
PVP: 16,96€

Contabilidade Analítica e Gestão
Esgotado

Autor: Pierre Lauzel
ISBN: 972-703-148-X
PVP: 12 €
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Controlo de Gestão e Sua Planificação
A planificação e o controlo foram rapidamente implantados nestes últimos anos, como necessidades
vitais para as empresas e, por essa razão, são hoje tidos como disciplinas essenciais no ensino da gestão.
Estas disciplinas constituem um sistema de acção
comportando um conjunto, por vezes complexo, de
processos administrativos, relatórios de diagnóstico,
objectivos, estudos provisionais e planos de desenvolvimento a longo e médio prazo. Essa obra pretende servir de guia metodológico a estas questões de
base, permitindo estruturar um conjunto de conhecimentos de auxílio a peritos e gestores na resolução
dos problemas de planificação e controlo.

Autor: Pierre Maitre
ISBN: 972-703-018-1
PVP: 11€

Dicionário Comercial Português
As últimas décadas têm sido férteis na edição de dicionários temáticos. Por um lado, a maior divulgação
cultura, por outro, a amplificação de terminologias
específicas, como a da informática, impõem tal procedimento, de acordo com a lei da oferta e da procura. Em Portugal, a lexicografia comercial disponível
é muito escassa, apesar de haver muitos cursos superiores na área do comércio. Além disso, a especificidade do comércio implica contínua mudança da
terminologia, com introdução vertiginosa de palavras
inglesas. Não pretendemos, por isso, apresentar um
dicionário para consulta de especialistas, que não têm
necessidade de consultar. Animou-nos sobretudo a
preocupação com a clareza de linguagem, tornando
acessível ao grande público, nosso primeiro destinatário, as expressões e vocábulos mais específicos da
área comercial.

Autor: David Pontes Martins
ISBN: 972-703-244-3
PVP: 21,62€
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Dicionário da Economia
Este dicionário apresenta-se como um instrumentos
de trabalho prático e vivo, sendo assinaladas as conexões existentes entre os termos, os mecanismos e os
conceitos aqui apresentados. É uma obra de consulta
geral de tudo o que concerne à economia, mencionando sucintamente os elementos essenciais à compreensão e ao estudo da mesma. Apresenta-se dividido em duas partes: um glossário de economia, com
mais de trezentos artigos, classificados por ordem
alfabética; e uma relação de informações referentes
a cerca de cinquenta organizações internacionais relevantes.

Autor: Ceneco – Centro de Formação
de Economia e Gestão
ISBN: 972-703-026-2
PVP: 12,57€

Dicionário de Gestão Financeira
Quer se utilize no singular ou no plural, a palavra finança é vaga e ambígua, evocando mais do que designa: o universo da economia pública, por exemplo, ou
o dos intermediários financeiros (banqueiros, agentes
de câmbio, etc.). Foi situando-se do ponto de vista
do responsável pela função financeira que se processaram as inúmeras e delicadas opções requeridas pela
realização da presente obra. O objectivo é propiciar
aos práticos e aos estudiosos da finança um instrumento de trabalho que confirma e enriquece os seus
conhecimentos, bem como consolidar a semântica de
uma disciplina cuja evolução prossegue.

Autor: P.Conso / B. Colasse / R. Lavaud
/ J.-L. Foussé
ISBN: 972-703-028-9
PVP: 21,62€
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Dicionário dos Economistas
A economia transformou-se, no espaço de alguns
anos, num assunto profundamente mediatizado. As
evoluções e transformações que estão na origem
desse interesse dão uma sensação confusa de permanente instabilidade e de extrema complexidade.
Desde há séculos que o homem medita e sugere respostas para explicar a vida económica e para melhor
a dominar. Neste sentido, a análise e interpretação
efectuadas no passado podem constituir uma ajuda
para quem, presentemente, queira compreender as
situações económicas em que interfira. A presente
obra esforça-se por reconstituir essa diversidade de
opiniões através dos autores citados, tentando manter o valor das expressões e expondo os temas de reflexão que se afiguram essenciais.
Autor: Ceneco – Centro de Formação de Economia e Gestão
ISBN: 972-703-215-X
PVP: 21,62€

Dicionário Internacional do Comércio I

Autor: Maria Gorete Sousa
ISBN: 972-703-162-5
PVP: 16,22€

Qualquer dicionário apresenta, à partida, duas exigências: aquilo que deve conter nele, por indispensável;
e quanto deverá ser omitido, por supérfluo. Quem
consulta pretende obter informação completa... Mas
não gosta de perder tempo com palavras ou conceitos que não procura. Um Dicionário Internacional do
Comércio, tendo muito embora as mesmas exigências, contrapõe a estas outras duas: ser mais comercial
do que internacional. O nosso intuito foi o de satisfazer estas exigências, sendo indispensável embora
sintético; servir tanto no comércio externo como no
interno, mormente no que toca a expressões generalizadas a todo o Comércio e a todos os Serviços.
Os dois volumes que constituem esta obra, procuram
responder a estes objectivos, tendo no entanto presente a dificuldade colocada pela constante evolução
terminológica dos nossos dias.
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Dicionário Internacional do Comércio II

Autor: Maria Gorete Sousa
ISBN: 972-703-162-5
PVP: 16,22€

Qualquer dicionário apresenta, à partida, duas exigências: aquilo que deve conter nele, por indispensável;
e quanto deverá ser omitido, por supérfluo. Quem
consulta pretende obter informação completa... Mas
não gosta de perder tempo com palavras ou conceitos que não procura. Um Dicionário Internacional do
Comércio, tendo muito embora as mesmas exigências, contrapõe a estas outras duas: ser mais comercial
do que internacional. O nosso intuito foi o de satisfazer estas exigências, sendo indispensável embora
sintético; servir tanto no comércio externo como no
interno, mormente no que toca a expressões generalizadas a todo o Comércio e a todos os Serviços.
Os dois volumes que constituem esta obra, procuram
responder a estes objectivos, tendo no entanto presente a dificuldade colocada pela constante evolução
terminológica dos nossos dias…

Dicionário Temático de Ciências Económicas e Sociais I
Apresentada em dois volumes, esta obra contém mais
de 2500 entradas, 41 temas, 14 etapas de auto-avaliação e dois níveis metodológicos. Resultando de uma
longa experiência pedagógica e elaborados segundo
a um conceito original, estes dicionários temáticos
combinam as vantagens de uma abordagem léxica
(tão somente procurar ou verificar uma definição,
através do índice geral pormenorizado) às vantagens
de uma abordagem sistémica (se o leitor pretende
analisar as relações complexas que as noções socioeconómicas mantêm entre si). Essa facilidade de
utilização permite que o leitor consulte a obra à sua
maneira, sem uma ordem preconcebida.

Autor: Jean-Claude Gèhanne
ISBN: 972-703-254-0
PVP: 23,79€
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Dicionário Temático de Ciências Económicas e Sociais II
Apresentada em dois volumes, esta obra contém mais
de 2500 entradas, 41 temas, 14 etapas de auto-avaliação e dois níveis metodológicos. Resultando de uma
longa experiência pedagógica e elaborados segundo
a um conceito original, estes dicionários temáticos
combinam as vantagens de uma abordagem léxica
(tão somente procurar ou verificar uma definição,
através do índice geral pormenorizado) às vantagens
de uma abordagem sistémica (se o leitor pretende
analisar as relações complexas que as noções socioeconómicas mantêm entre si).

Autor: Jean-Claude Gèhanne
ISBN: 972-703-254-0
PVP: 19,46€

Dinâmica da Gestão e Controle Orçamental
O Controle de Gestão e o seu papel dinâmico no
interior do management aparecerão aparecem nesta
obra sob todos os seus aspectos práticos, científicos
e técnicos. Os quadros e os estudiosos no domínio
da gestão, aos quais se dirige este livro, encontrarão
aqui os conceitos, os dados, os critérios e mesmo os
problemas que levanta esta nova face da gestão.

Autor: Abdellatif Khemakhem
ISBN: 972-703-029-7
PVP: 11,03€
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Dos Rácios aos Painéis de Gestão
Existem palavras que captam e retêm a atenção por
um tempo: é o que sucede com a palavra “rácios” e
“painéis de gestão”. Sem fazer demasiadas concessões
aos atractivos perigosos de uma “moda”, podemos
servir-nos da corrente de interesse que ela suscita,
desde que estejam em causa valores duradouros. É
esta tarefa que a presente obra procura fazer, centrando-se em esclarecimentos recolhidos junto de empresários, quando questionados acerca das relações
entre a intuição e a pesquisa racional, a hierarquia de
necessidades das empresas, a ordem dos meios e, por
consequência, a elaboração de painéis de gestão; bem
como as informações fornecidas pela observação do
passado, crivo que nos é oferecido pelos rácios. O
ensaio apresentado neste livro dedica ainda particular
atenção a quatro quadros: Rácios; Modelo de quadro
para a análise do preço de custo global; Esquema de
cálculo dos custos e preços de custo pelo método das
secções; tabelas de gráficos e diagramas que constituam um exemplo de painel de gestão.

Autor: P. Lauzel / A. Cibert
ISBN: 972-703-031-9
PVP: 8,65€

Economia Contemporânea I – As Funções Económicas
O objectivo da série de obras Economia Contemporânea é apresentar o funcionamento conjuntural
da economia actual, sob a forma de um itinerário que
parte das funções fundamentais que animam a vida
económica, para chegar à análise dos objectivos e meios dessa mesma vida. Este primeiro volume é consagrado à análise das funções de produção, repartição,
consumo e investimento, bem como aos respectivos
ajustamentos no âmbito dos processos definidos
pelas análises clássica, marxista e Keynesiana. Tratase assim de uma iniciação à análise económica e ao
estudo das estruturas essenciais em que decorrem os
fenómenos económicos contemporâneos, sendo simultaneamente abordadas a moderna teoria da firma
e a descrição das concentrações industriais.
Autor: Denise Flouzat
ISBN: 972-703-032-7
PVP: 11,03€
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Economia Contemporânea II – Os Fenómenos Monetários

Autor: Denise Flouzat
ISBN: 972-703-033-5
PVP: 8,65€

A teoria económica elaborada nos anos que se
seguiram à segunda guerra mundial minorou o papel dos factores monetários na vida económica,
prescindindo do papel da moeda na explicação dos
fenómenos económicos. Paradoxalmente, esta teoria, que se pretendia Keynesiana, olvidava assim um
dos ensinamentos fundamentais de Keynes, que integrava a moeda na análise dos fenómenos reais. A
análise teórica e política económica concordam presentemente em considerarem a moeda como um elemento decisivo na actividade económica mundial. A
apresentação das funções económicas fundamentais,
efectuada no primeiro volume da Economia Contemporânea, só por motivos pedagógicos não integrava a
moeda. A análise dos fenómenos monetários exige
prolongadas dissertações que dificilmente teriam
lugar num primeiro volume. É esse o motivo pelo
qual somente neste segundo tomo esses fenómenos
monetários são tratados.

Economia Contemporânea III – Crescimento, Crise, Estratégias

Económicas

O conceito de desequilíbrio tende a dominar a pesquisa no movimento económico. A resolução dos
desequilíbrios apenas se pode processar a médio ou
a longo prazo, o que coloca em causa as tradicionais
distinções entre crescimento e ciclo, flutuações a longo e curto prazo, ao mesmo tempo que se afirma a
necessária unidade de reflexão relativa à explicação
dos fenómenos e ao seu domínio por meio da intervenção económica. Esta deve permitir a execução
de políticas económicas, consoante as lógicas de conjunto ou as estratégias económicas. A presente obra
procura desenvolver estes conceitos, estando dividida
em dois títulos, o crescimento e os desequilíbrios, e a
elaboração de estratégias económicas.
Autor: Denise Flouzat
ISBN: 972-703-034-3
PVP: 8,65€
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Economia Urbana
O objectivo desta obra é fornecer uma síntese introdutória à economia urbana, um campo de ciência
económica que se tem revelado de grande interesse
e importância. É precisamente este carácter introdutório que justifica a análise da teoria económica
espacial e de localização, sem a qual se tornaria difícil
a compreensão cuidada dos fenómenos e problemas
urbanos.

Autor: António Vale e Vasconcellos
ISBN: 972-703-035-1
PVP: 7,57€

Empresas do Terceiro Tipo

Autor: G. Archier / H. SerieYX
ISBN: 972-703-038-6
PVP: 8,65€

Criado por Arhier e Sérieyx, o conceito Empresa do
Terceiro Tipo delimita um novo tipo de organização:
a empresa do taylorismo ao contrário, a do princípio
de confiança oposta à do princípio disciplinar, a da
cultura difundida oposta à do conhecimento confiscado, a da abertura para o mundo oposto à do enclausuramento sobre si própria, a da flexibilidade oposta
à da rigidez, a da qualidade que precede a quantidade.
Admitindo como característica basilar dos novos
tempos a mutação profunda da sociedade e actividade industrial, a obra defende que a empresa tem
de mudar e substituir os seus conceitos e sistema de
funcionamento pertencentes ao passado, para se alcandorar a um nível de performance que lhe permita
defrontar os confrontos futuros. Essas serão as empresas do terceiro tipo, que imaginam soluções originais e as experimentam e se superiorizam nos novos
produtos, serviços e conceitos de negócio.
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Exportação com sucesso
A rápida evolução da conjuntura internacional modifica profundamente as condições de crescimento das
empresas. Um novo Imperativo Industrial impõe-se à
maior parte dos países do mundo, qualquer que seja o
grau de desenvolvimento atingido. Os problemas colocados pela gestão internacional das empresas caracterizam-se, desde já, por uma acuidade crescente, que
se reveste de uma nova dimensão. Mesmo quando a
exportação se torna uma candente obrigação, vê-se,
de imediato, que a operação não está isenta de riscos
para a empresa. Convém, por isso, pôr em guarda
os candidatos à exportação contra as ratoeiras que
se lhes apresentam. É esse o principal propósito da
presente obra, que procura ilustrar, através de numerosos exemplos práticos, as intenções que podiam
ser entendidas como demasiado abstractas ou até supérfluas.

Autor: Sabine Urban
ISBN: 972-703-047-5
PVP: 10,5€

Gestão dos Recursos Humanos nas PME
A crescente relevância presentemente concedida à
gestão do pessoal transparece em inúmeros discursos
e nas diferentes práticas, por motivos que dependem
quer da experiência vivida, como de reflexões teóricas
ou metodológicas. Estes são outros tantos factores
convergentes que suscitam certas tomadas de consciência e fazem com que por vezes sejam postas em
causa as pessoas nas empresas. A presente obra procura desenvolver a relevância dos recursos humanos
e da sua correcta gestão para a vida das empresas no
actual contexto económico internacional, examinando as práticas de gestão nas PME, o lugar ocupado
pelo pessoal no processo de gestão, e demonstrando
como proceder à aplicação de uma política integrativa dos recursos humanos mediante a aplicação do
modelo de gestão adequado. São também evocadas
a responsabilidade do diagnóstico social e da escolha
das políticas correctivas nas pequenas e médias empresas.

Autor: Henri Mahe de Boislandelle
ISBN: 972-703-154-4
PVP: 17,3€
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Gestão Integrada dos Stocks
Esgotado

Autor: Michel Crolais
ISBN: 972-703-082-3
PVP: 11 €

Gestão Orçamental Aplicada

Autor: Jean Meyer
ISBN: 972-703-058-0
PVP: 23,79€

A previsão e o controlo são factores fundamentais na
gestão das empresas, sob diversas perspectivas mas
em particular no que respeita à técnica orçamental.
Concebido por peritos americanos após a crise de
1929, este método veio a revelar-se muito eficaz tanto
nas firmas americanas como europeias, numa primeira fase, globalizando-se com o correr dos tempos em
função do crescimento da economia. As obras que
se debruçam sobre o orçamento eram, nas últimas
décadas do século XX, variadas; todavia, faltava uma
teoria geral que delineasse as ideias mestras em matéria de elaboração ou utilização de orçamentos. É essa
a tarefa empreendida, com êxito, por M. Jean Meyer
na obra que apresentamos, conferindo atenção particular a conceitos financeiros, industriais e patronais,
bem como aos elementos psicológico e emocional,
tão relevantes na organização e previsão do controlo
de gestão das empresas.
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Gestão Racional da Qualidade
A noção de Qualidade é mais actual e premente que
nunca, estando os responsáveis pelas empresas de
acordo quanto à necessidade de uma política racional
da qualidade, certificando embora que a sua aplicação se reveste de bastantes dificuldades. A partir da
sua experiência, Yves Peyraut propõe com a presente
obra um método logístico, testado no terreno e de
aplicação imediata para a instalação de uma função
qualidade totalmente eficaz. A análise realizada fundamenta-se na formação dos recursos humanos, formulação de um caderno de encargos, na introdução
de técnicas de controle da qualidade e nos cálculos
dos custos de não-qualidade, procurando como objectivos a satisfação do cliente, a redução dos custos
e a qualidade da vida no trabalho. O autor expõe
com rigor as técnicas a serem utilizadas, como são
exemplo os planos de amostragem, o teste de Wald,
os mapas de controlo, testes estatísticos, observações
instantâneas ou balanço da qualidade.

Autor: Yves Peyraut
ISBN: 972-703-060-2
PVP: 10,6€

Guia Comercial da Exportação
Esta obra aborda a história da exportação francesa
desde as suas origens, passando por uma visão sobre o exportador e os seus auxiliares, a prospecção, a
oferta e a venda.

Autor: Gérard le Pan de Ligny
ISBN: 972-703-061-0
PVP: 11,03€
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Inflação e Gestão
As empresas devem hoje viver e desenvolver-se num
contexto económico permanentemente submetido à
inflação. Ora, os métodos contabilísticos actuais já
não constituem um bom instrumento de medida e
as decisões das empresas são tomadas em bases erradas. É à detecção das perturbações introduzidas pela
inflação e à sua correcção que é consagrado o essencial desta obra. Analistas, gestores, contabilistas e
responsáveis de empresas encontrarão aqui métodos
adaptados aos dados de que dispõem, os quais lhes
permitirão avaliar a influência da inflação e melhor
apreciar as possibilidades e os valores objectivos de
empresas mergulhadas numa guerra económica sem
tréguas.

Autor: Alain Senéterre
ISBN: 972-703-071-8
PVP: 7,57€

Lições de Econometria
A presente obra resulta de vários cursos leccionados
por Oskar Lange na Faculdade de Economia Política da Universidade de Varsóvia, sistematicamente
anotados por A. Banasinski. Versando os métodos
econométricos e a sua aplicação à economia socialista, estas aulas procuram demonstrar como a econometria pode chegar a constituir um instrumento
imprescindível à planificação eficiente, bem como à
correcta gestão da economia. Um objectivo complementar é relacionar a Teoria da Programação – e os
seus métodos - com a economia política marxista e
os problemas da planificação da economia nacional
francesa. É, por esta razão, dedicada ainda uma especial atenção à programação dinâmica e ao problema
da eficiência do investimento - conceitos úteis para a
compreensão e interpretação da Econometria, aplicada a qualquer mercado ou economia.

Autor: Oskar Lange
ISBN: 972-073-082-3
PVP: 12,97€
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Marketing – Objectivos e Método
O papel do Marketing é, e será cada vez mais, o de
uma ideologia, a mesma ideologia que, na definição
de Karl Jaspers, “serve de bandeira à mercadoria”.
Um efectivo repensar do consumismo só valerá a
pena ser feito de uma maneira consciente, em que a
formação do consumidor é o único passo compatível
com a formação do homem de Marketing. A escolha,
desenvolvida ao longo da obra de Justeau e Graby,
será sempre a da regressão do comércio a um estado
de natureza ou a da elevação do consumidor ao estado de cultura. O Marketing é, neste sentido, apresentado como interligado aos conceitos económicos
e insistindo, por outro lado, no conjunto das técnicas
úteis e utilizáveis pelas empresas.

Autor: J.J. Justeau / F.Graby
ISBN: 972-703-090-4
PVP: 8,65€

Management I (Despublicado)
Muitas são as equipas directivas que hoje se preocupam com os aspectos humanos e organizacionais do
management. Trata-se de um novo desafio, de forma
a tornarem-se ou manterem-se eficazes e competitivas. Essas equipas terão, por exemplo, de privilegiar
a qualidade, mobilizar o pessoal, melhorar aspectos
decisórios, elaborar projectos, remodelar as estruturas da empresa, prever e gerir a mudança. A presente
obra fornece um quadro conceptual para o estudo
e compensação dos aspectos organizacionais e humanos do management. Apresenta aos leitores um
leque de noções já clássicas no repertório das business schools americanas/europeias, destinando-se a
públicos diversos: estudantes de gestão, quadros e
práticos, docentes.
Autor: Nicole Aubert / Jean - Pierre
Gruère / Jak Jabes / Hervé Laroche /
Sandra Michel
ISBN: 972-703-211-7
PVP: 21,62€
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Management I
Muitas são as equipas directivas que hoje se preocupam com os aspectos humanos e organizacionais do
management. Trata-se de um novo desafio, de forma
a tornarem-se ou manterem-se eficazes e competitivas. Essas equipas terão, por exemplo, de privilegiar
a qualidade, mobilizar o pessoal, melhorar aspectos
decisórios, elaborar projectos, remodelar as estruturas da empresa, prever e gerir a mudança. A presente
obra fornece um quadro conceptual para o estudo
e compensação dos aspectos organizacionais e humanos do management. Apresenta aos leitores um
leque de noções já clássicas no repertório das business schools americanas/europeias, destinando-se a
públicos diversos: estudantes de gestão, quadros e
práticos, docentes.
Autor: Nicole Aubert / Jean - Pierre
Gruère / Jak Jabes / Hervé Laroche /
Sandra Michel
ISBN: 972-703-211-7
PVP: 21,62€

Mercados Financeiros
A teoria dos mercados financeiros e, por consequência, a compreensão do seu comportamento tiveram
consideráveis progressos no decorrer dos últimos
anos. O conhecimento destes desenvolvimentos é
tanto mais interessante e importante quanto a sua
perfeita adaptação à realidade, que se torna cada dia
mais evidente. A considerável volatilidade dos mercados e o relevo dado à gestão do risco ocasionou o
desenvolvimento de instrumentos adaptados à gestão
do risco, que revolucionaram os métodos de gestão
bancária, da carteira, de tesouraria e da estratégia financeira em geral.

Autor: Bertrand Jacquillat / Bruno
Solnik
ISBN: 972-703-155-2
PVP: 21,62€
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Métodos de Gestão da Tesouraria

Autor: S. Lacrampe
ISBN: 972-703-093-9
PVP: 7,8€

O desenvolvimento intenso da inflação nas últimas
décadas do século XX levou à concepção de políticas económicas energéticas, apoiadas nos preceitos
das teorias económicas tradicionais e assentes largamente em medidas de restrição do crédito. Essas
disposições atingiram severamente as empresas, com
o agravamento das taxas de juro e a instabilidade das
taxas de câmbio. A inflação surgia assim como um
tributo exigido pelo crescimento, cujos malefícios
se justificam pelas vantagens retiradas da expansão.
Os acontecimentos recentes transformaram este esquema habitual pois o considerável crescimento das
taxas de inflação não foi acompanhado de qualquer
expansão significativa. Estas dificuldades actuais fazem descobrir o aparente esquecimento da gestão da
liquidez, que não se justifica apenas em períodos de
crise. A presente obra procura colmatar esse esquecimento, fornecendo dados a respeito da especificidade
dos problemas de liquidez, a implantação de métodos de gestão adequados e a utilização das técnicas de
simulação na previsão do nível de caixa.

Métodos Estatísticos em Gestão
Este livro parte de uma constatação: os métodos estatísticos só se utilizam nos nossos dias através dos
modelos estatísticos. Isto significa que o utilizador
dispõe de uma imensa caixa de ferramentas, pois tem
um fácil acesso a numerosas metodologias em constante actualização. Com tal pano de fundo, Michel
Tenenhaus apresenta uma obra que responda às necessidades mais imediatas dos utilizadores, com uma
apresentação geral e prática dos principais métodos
estatísticos e correspondente guia de utilização, desenvolvendo ainda a interpretação das espécies numerosas e pouco explícitas fornecidas pelas metodologias em causa.

Autor: Michel Tenehaus
ISBN: 972-703-240-0
PVP: 24,87€
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Mobilização da Empresa
A qualidade e a inovação são os melhores meios de
reforçar os vínculos com o cliente. Todavia, muitas
vezes as empresas esquecem-se de reforçar os laços
com os clientes, secundarizando a dimensão moral
e relacional do negócio. Na presente obra, Archrier,
Setton e Elissalt destacam a necessidade das empresas
repensarem as suas relações com os outros, de maneira mais parietária e equitativa. Quer os outros sejam
fornecedores, clientes ou colaboradores. A principal
questão focada é a maneira como certas empresas podem traduzir em actos as suas aspirações, chegando
a um nível de mobilização que lhes permita sair de
crises ou realizar excelentes resultados económicos.

Autor: G.Archier / A. Setton /
O. Elissant
ISBN: 972-703-095-5
PVP: 10,6€

O Cash Flow
O êxito e a perenidade de uma empresa dependem
não só da sua capacidade de realizar lucros, como
da sã gestão do seu «cash flow». A análise do «cash
flow» surge como instrumento essencial ao controlo
permanente da gestão das empresas e da informação
económica. Em matéria de gestão, não é menos importante determinar as consequências sobre o «cash
flow» esperado, de um programa de expansão ou de
investimento, porque elas diferem muitas vezes dos
efeitos deste programa sobre o lucro futuro. A obra
que apresentamos tem como objectivo fazer o ajustamento que se impunha, de uma forma breve, clara e
ao mesmo tempo abundantemente ilustrada.

Autor: Gilbert Riebold
ISBN: 972-703-010-6
PVP: 7,57€
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O Factor Humano na Empresa
O trabalho, aqueles que o efectuam e a empresa que
os congrega constituem os três campos de acção dos
psicólogos de trabalho. Estes profissionais procuram
fazer prevalecer as soluções à mercê das quais o trabalho pode ser cada vez mais uma fonte de desenvolvimento humano. Os métodos que utilizam são, por
inerência, instrumentos ao serviço de tão elevado desígnio – e urge dominar amplamente essas ferramentas para não sermos escravizados por eles. A presente
obra estuda precisamente esses métodos, recorrendo
para cada um deles às ideias que lhes deram origem.

Autor: Pierre Jardillier
ISBN: 972-703-048-3
PVP: 21,4€

O Sucesso da Franchise
Inicialmente aplicada à distribuição - com um sucesso considerável -, a franchise tornou-se rapidamente
uma das técnicas comerciais que mais evoluíram nas
últimas décadas, fruto da importância adquirida pela
marca e pela promoção comercial do produto. Se esse
entusiasmo demonstra a eficácia da franchise, ele gere
por vezes vocações insuficientemente apoiadas por
conhecimentos indispensáveis e por disponibilidades
financeiras excessivamente modestas. É necessário
que qualquer candidato a Franchisador ou Franchisado adquira e domine as regras fundamentais da
técnica, e receba uma formação adequada. A obra de
Mendez e Lehnisch responde a esse imperativo, procurando reunir os dados essenciais e as questões a
formular referentes à franchise.
Autor: M. De Mendes / J.P. Lehnisch
ISBN: 972-703-132-3
PVP: 10,6€
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Opção Empresarial de Métodos e Processos
Empreender é um desafio pessoal, é acreditar no futuro, ousar e viver removendo os limites do impossível. Empreender é ultrapassar a fase da criatividade
para atingir a da criação de uma riqueza que contribua
para o bem-estar de um povo. É, contudo, também
correr riscos, num mundo em que o tempo é cada
vez mais limitado para corresponder às exigências do
mercado, e em que os sistemas se tornam cada vez
mais complexos. Face a tais exigências, o homem hesita em tornar-se empresários; a presente obra procura
realçar a importância e urgência da mobilização para
o empreendedorismo e a qualidade nas empresas,
visando duas abordagens fundamentais: a prevenção
dos riscos e a correcção dos disfuncionamentos.

Autor: Alain - Michel Chauvel
ISBN: 972-703-178-1
PVP: 11,03€

Organização da Empresa
A presente obra pretende estender a noção de organização à gestão da empresa, passando em revista
as doutrinas que conduzem às estruturas produtivas,
ao controle económico da actividade, à solução das
questões humanas tendo em visa a integração de todos na obra comum. Abre ainda a porta à preparação
científica das decisões de estratégia nas organizações,
elucidando-nos sobre o alcance prático dos estudos
estatísticos, da informática e da pesquisa operacional.

Autor: A.R. François
ISBN: 972-703-102-1
PVP: 8,65€
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Organização do Trabalho
A organização é uma ciência e uma arte. Uma ciência,
porque no estado de concepção ela faz apelo às técnicas de análise e de resolução teórica dos problemas,
cada vez mais elaboradas e apoiando-se cada vez
mais na matemática. Uma arte, porque uma vez no
estado de aplicação requer habilidade, o saber fazer,
experiência e psicologia. A presente obra explora esta
característica bicéfala da Organização do Trabalho,
sendo útil para quadros e empresários, professores e
estudantes. O seu objectivo passa por proporcionar
aos estudantes e profissionais uma tomada de consciência dos problemas de organização.

Autor: A.R. François
ISBN: 972-703-103-X
PVP: 8,65€

Organização dos Serviços Administrativos
O desenvolvimento da informática e da burocracia
fez crer, erradamente, que os problemas de organização estavam relegados para segundo plano, uma
vez que se considerava a automatização capaz de os
resolver. Infelizmente, as evidências contradizem
esta ideia: a informatização apenas fornece soluções
parciais. Os postos de trabalho terão de continuar a
organizar-se, sendo sempre necessário estruturar os
processos administrativos, para apenas referirmos estes simples exemplos. A presente obra procura tornar
mais prática a utilização da técnica de simplificação
do processo administrativo. Os métodos e instrumentos apresentados referem-se essencialmente ao
terceiro nível da organização, ou seja, ao estudo do
trabalho administrativo ou estudo dos processos.
Autor: Claude Hauwel
ISBN: 972-703-104-8
PVP: 8,65€
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Orientações Económicas Comparadas
A presente obra tem por objectivo apresentar uma
comparação estruturada e sistémica de diversas
políticas económicas: numa primeira parte, aborda as
políticas que têm um carácter de salvaguarda (controle da natalidade e das migrações internacionais,
de aprovisionamento e de ambiente); numa segunda
parte, desenvolve as políticas de crescimento equilibrando (com destaque para a incitação e a adaptação
ao progresso económico e o equilíbrio espacial); e,
numa abordagem final, analisa as políticas de regulação conjuntural (comparando as políticas monetárias
com as orçamentais contracíclicas as dos preços e as
dos rendimentos). Os autores procuram ainda analisar o jogo simultâneo das políticas económicas, com
vista à estabilização conjuntural.
Autor: Jacques Nême / Colette Nême
ISBN: 972-703-105-6
PVP: 8,65€

Os Investimentos na Empresa
Investir é uma decisão que nos últimos vinte anos experimentou, particularmente nos EUA e na Europa,
rápidos desenvolvimentos de que é testemunho o
célebre crescimento da literatura que lhe é dedicada.
Esta evolução permite-nos justificar um esforço de
perspectivação e integração, do mesmo modo que
uma reflexão crítica acerca dos próprios fundamentos do cálculo de rentabilidade e da possibilidade de
alargar este raciocínio a um contexto algo diferente.
É este o motivo pelo qual a presente obra se dedica
tanto a uma tentativa de unificação da matéria, como
a uma tentativa de reconciliação dos critérios de rentabilidade e da sua extensão ao problema das fusões.

Autor: J.P. Couvreur
ISBN: 972-703-077-7
PVP: 12,97€
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Os Sistemas de Informação na Empresa

Autor: Louis Rigaud
ISBN: 972-703-151-X
PVP: 15€

A realização de um verdadeiro sistema integrado implica a existência de meios suficientes e a vontade de
obter sucesso. Quaisquer que sejam os argumentos
apresentados, o custo de lançamento de um sistema
centralizado é muito elevado. É necessário reconhecer que é mais difícil concluir um projecto de investimento que dê lugar à criação de activos industriais,
do que um conjunto de despesas de organização que
constituem os encargos da conta de exploração. Neste
campo, os factores humanos adquirem uma particular importância, sendo ao nível da resistência natural
de toda a organização humana que se encontram as
maiores dificuldades das empresas para a gestão dos
sistemas de informação. A presente obra de Louis
Rigaus aborda de maneira sistemática este conjunto
de problemas, ajudando os empresários e gestores a
perceberem não só a necessidade de domínio das técnicas, como a importância de as ultrapassar.

Packaging – Como Desenvolvê-lo
O packaging constitui cada vez mais uma parte integrante do produto, sendo um dos elementos do
seu marketing. A coerência visual entre o produto e
a empresa é capital, para assegurar a personalidade
desta última e afirmar a sua identidade. Actualmente,
o design permite manter e até mesmo desenvolver a
notoriedade e a imagem de marca de uma sociedade
ou de um grupo, utilizando-a coerentemente nos suportes naturais da comunicação, de que os produtos e
os respectivos packagings são os principais vectores.

Autor: Philippe Devismes
ISBN: 972-703-167-6
PVP: 11,89€
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Planeamento da Empresa
Reconhecer a necessidade de implantar os modernos
métodos de gestão nas empresas públicas ou privadas
é já um lugar-comum. A presente obra, editada em
Portugal pouco antes da entrada na CEE, visa ajudar à compreensão de como todo um ciclo evolutivo,
que deveria ter sido cumprido ao longo de décadas e
não se cumpriu, teve de ser realizado a médio prazo,
sem desfalecimentos e com implacável determinação.
Num desenvolvimento ajustado à importância de
cada um dos temas abordados – Gestão de stocks,
ordenamento da produção e ordenamento da distribuição –, o autor aborda ainda noções indispensáveis
de estatística e probabilidades, necessárias para uma
gestão empresarial. Estes instrumentos são preciosos
auxiliares para o esclarecimento de problemas ligados
ao planeamento da actividade e decisão empresarial.
Autor: Paul Lambert
ISBN: 972-703-107-2
PVP: 17,3€

Prática do Marketing Directo
A expressão Marketing Directo – que se impôs por si
mesma no início dos anos 80 do século XX – implica
hoje um fabuloso manancial de eficácia comercial, de
rentabilidade imediata e mensurável para a maioria
dos sectores da vida económica, reforçada por uma
técnica de comunicação apaixonante, própria para
seduzir a nova vaga dos homens de comunicação de
marketing. Esta obra procura desenvolver esta prática, analisando os sectores-chave em que o marketing
directo é aplicado hoje em dia; as novas tecnologias
de recolha e exploração da informação; as estratégias e criação das operações de marketing directo; e
as agências deste tipo de promoção e divulgação de
produtos e serviços. No final, é ainda apresentado
um guia prático, funcional e importante para os profissionais do meio.

Autor: Yvon le Men
ISBN: 972-703-180-3
PVP: 12,97€
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Previsão do Mercado – Método e Prática
Este livro propõe-se a demonstrar a utilidade prática
dos métodos de previsão, cujo desenvolvimento foi
importante em diversos países da Europa no decurso
dos últimos 25 anos. Ilustrada por numerosos exemplos recolhidos por estudos da responsabilidade
do Grupo SEMA, a obra beneficia também de parte
da sua matéria recorrer ao conjunto de ensinamentos recolhidos por G. Nahon em diversos centros
de investigação franceses, como o Centre d’Études
Supérieures d’Economie ou o Centre Interarmées de
Recherche Opérationelle.

Autor: M.Solomon G. Nahon
ISBN: 972-703-110-2
PVP: 11,03€

Problemas de Planificação
A presente obra analisa as principais vias – acerca da
planificação – abertas pelos teóricos que, no contexto
estrutural próprio de cada nação, se esforçam por superar os obstáculos com que se chocam as políticas
de desenvolvimento. Nascem dessa exposição comparações esclarecedoras, nas quais cada estádio de
elaboração dá lugar a uma análise exaustiva da prática
dos técnicos e das teorias dos investigadores. Esta investigação de Babeau e Deryke não é apenas fecunda
no plano teórico, onde permite uma reclassificação
das hipóteses do pensamento moderno, como também a nível prático: os técnicos que têm a seu cargo
a elaboração do plano encontram aqui um repertório
dos diversos meios da investigação aplicada.
Autor: M.A. Babeau / P.H. Derycke
ISBN: 972-703-112-9
PVP: 14,06€
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Qualidade com Fanatismo
Sem existir uma paixão dificilmente poderemos conceber que qualquer objectivo possa ser atingido, o que
se manifesta em todas as facetas da nossa vida quotidiana. A paixão pela qualidade tem de ser um dos
principais motores de uma organização e dos seus
gestores. Na empresa, o fanatismo tem que seguir
uma linha top down, envolvendo todas as hierarquias
e por fim os executores directos da qualidade: os trabalhadores. Sem o envolvimento e motivação dos
trabalhadores será muito difícil atingir objectivos da
qualidade, e essa motivação é apenas possível através
da mentalização de cada um dos factores humanos
das organizações. Trata-se de uma questão de formação, que deve ser consistente e abranger toda a empresa. É esta linha de pensamento que faz com que a
qualidade seja uma tarefa de todos numa empresa, e
um valor a compartilhar por toda a organização, sem
excepção.

Autor: Valério Beato
ISBN: 972-703-249-4
PVP: 17,3€

Questões de Controlo e Gestão
As principais obras sobre o Controlo de Gestão
insistem na ambiguidade do conceito e no aspecto
proteiforme da sua aplicação segundo as organizações. Esta obra foi elaborada com base nessa mesma ambiguidade. Cada um dos autores desenvolveu
uma contribuição segundo o seu estilo, destacando
uma das dimensões que o conceito impõe. Este livro
prende-se, essencialmente, ao posicionamento do
Controlo de Gestão em relação à própria Gestão, e às
restantes formas de controlo organizacional.

Autor: Lionel Collins e Vários
ISBN: 972-703-262-1
PVP: 20 €
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Técnicas de Gestão do Risco nas Taxas de Juro
A volatilidade acrescida das taxas de juro e das taxas
de troca estimulou, nas últimas décadas, o desenvolvimento de numerosas inovações financeiras destinadas, em particular, a melhor gerir o risco das taxas
de juro e de câmbio. Estas técnicas tendem a ser utilizadas cada vez mais por um número crescente de
agentes económicos e, em particular, por instituições
financeiras na maior parte dos países. Num trabalho
de apresentação aprofundada destas ferramentas, a
presente obra salienta especialmente as técnicas destinadas à gestão do risco de juro, referindo pontualmente a possibilidade de transpor para o caso do
risco de câmbio técnicas similares.

Autor: Albert Minguet
ISBN: 972-703-227-3
PVP: 21,62€

Técnicas Financeiras Internacionais
As actividades internacionais das empresas são cada
vez mais numerosas e variadas. Esta evolução deu
origem a técnicas financeiras cada vez mais complexas, entradas nos mercados de capitais, de câmbios, as
montagens financeiras internacionais e a gestão do
risco. A presente obra procura ser, num volume reduzido, uma abordagem completa e sintética à maior
parte das técnicas financeiras internacionais e aos
temas essenciais da finança mundial, servindo de instrumento de trabalho para os estudantes e académicos.

Autor: Yves Simon
ISBN: 972-703-133-1
PVP: 21,45€
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Teoria e Prática de Contabilidade e Gestão
Tem sido tradição da educação contabilística centrar
o ensino da contabilidade quase exclusivamente nas
normas de processamento de dados financeiros. Embora esta tendência seja válida, uma tal visão da contabilidade tem sérias deficiências quanto às qualidades
educacionais dos cursos e à educação dos contabilistas. O factor mais prejudicial, quanto ao ensino da
contabilidade, tem sido a ausência de uma estrutura
teórica que sirva como padrão de referência para examinar a validade dos postulados dos contabilistas.
Este livro reclama-se de uma visão completamente
diferente da educação contabilística, tentando fornecer uma estrutura teórica para a compreensão do
problema contabilístico e apreciação da finalidade
das várias normas contabilísticas.
Autor: M.W.E. Glautier / B. Underdown
ISBN: 972-703-135-8
PVP: 27€

Teoria e Prática dos Cálculos de Investimentos
A teoria dos investimentos, na sua forma tradicional,
desenvolvida a partir da teoria do juro e aplicada no
quadro da planificação de investimentos, não tem somente um valor académico. Aplicados à escolha entre vários projectos de investimento compatíveis ou
não, os critérios derivados da fórmula de actualização
(e propostos por esta teoria) dão uma classificação
imperfeita dos projectos estudados. A presente obra
estuda uma nova orientação, resultante da teoria de
planificação dos investimentos, que teve por consequência colocar importantes problemas económicos
numa nova óptica – e que tiveram impacto para o
cálculo dos resultados, das amortizações, do financiamento, da teoria em matéria de balanços, e da avaliação das empresas.
Autor: Herman Peumans
ISBN: 972-703-134-X
PVP: 11€
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Tratado da Qualidade Total
A qualidade dos produtos é o elemento mais determinante para o sucesso das empresas, tanto na Europa como nos mercados mundiais. A experiência
empresarial demonstra que a importância concedida aos programas de qualidade resulta no melhor
aproveitamento de investimento a que podem aspirar
nos dias de hoje as empresas e os Estados, no mundo
dos negócios. Os autores desta obra estiveram vários
anos à frente da sociedade General Systems Company, onde instauraram “a qualidade total nas empresas
mundiais”, pretendendo, com a publicação da mesma,
perceber a lição que retiram dos resultados obtidos
nessas funções. O livro explora todo o processo de
introdução e desenvolvimento de uma mentalidade
de busca incessante da qualidade dos produtos e serviços nas empresas com as quais a General Systems
Company trabalhou, nomeadamente em mercados
como o norte-americano, japonês, europeu e latinoamericano.

Autor: Vincent Laboucheix
ISBN: 972-703-165-X
PVP: 27,03€

Uma Rede de Venda

Autor: Yves Fournis
ISBN: 972-703-140-4
PVP: 11,89€

O papel dos elementos de uma rede de venda é
mais importante do que por vezes julga quem os
emprega. A clientela só conhece efectivamente a
empresa através dos produtos que lhe compra, da
correspondência que troca e dos vendedores que
a visitam. A estes compete pois abrir a porta aos
desconhecidos, fazer com que sejam aceites produtos modificados ou totalmente novos, eliminar o mau
efeito das entregas fora dos prazos, incompletas ou
de qualidade duvidosa e lutar contra os concorrentes.
Uma rede de venda deficiente não se deve contudo
aos seus elementos, mas sim a quem a estabeleceu. A
presente obra explora todas estas preocupações que,
se forem tomadas pelos gestores, permitirão a criação
de uma boa rede de vendedores, a quem se poderá
exigir esforços suplementares e da qual se podem esperar resultados muito positivos.
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Venda – Marketing em auditoria
Sem venda, o marketing não tem razão de existir; mas
sem o marketing, as condições de venda mantêm-se
precárias. O acesso rigoroso às técnicas do marketing directo, quer seja nos testes, na segmentação dos
mercados pela utilização da informática e de bases
de dados amplamente documentados, ou ainda na
análise estatística dos resultados, apenas contribuirá
para desenvolver os métodos de controlo e o domínio
das actividades comerciais.

Autor: Philippe Coffre
ISBN: 972-703-141-2
PVP: 9€
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A Arte Contemporânea
São diversas as formas de arte com que actualmente
nos deparamos em cada esquina, que cada quadro,
em cada escultura. Esbarramos com a arte todos os
dias e, n maioria dos casos, passa despercebida ao
nosso olhar. O que é a, então, esta arte? Estaremos
aptos a compreendê-la? Arte Moderna ou Arte Contemporânea? Quais os efeitos da comunicação no
registo do mercado da Arte? Esta é uma obra que
reúne diversas constatações: a arte contemporânea
é mal compreendida pelo público, que se perde nos
diferentes estados de actividade artística e é, contudo,
incitado a considerá-la como um elemento indispensável à sua integração na sociedade actual.

Autor: Anne Cauquelin
ISBN: 972-703-186-2
PVP: 7 €

A Fadiga
O termo fadiga comporta um dualismo intrínseco:
é, simultaneamente, a experiência subjectiva dum
indivíduo e o conjunto de manifestações objectivas
que se observa ao mesmo tempo no indivíduo em
questão. Pode ser física ou mental, sendo que sobre
a actividade psico-sensorial os conhecimentos são
bastante mais modestos. Este desequilíbrio entre o
conhecimento das duas modalidades da fadiga e a
formação psicológica do autor, explicam a razão pela
qual a maior parte desta monografia está dedicada à
fadiga da actividade motora.

Autor: Jean Scherrer
ISBN: 972-703-216-8
PVP: 7 €
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A Hipnologia – Sono e Sonhos
Há quem diga que o sonho comanda a vida, mas o
que são afinal estes sonhos que nos invadem o sono e
desaparecem com o acordar, deixando uma sensação
inexplicável de vazio? Qual a importância do sono na
vida e quais os seus diversos estágios? Terão cura as
tão indesejadas insónias? Esta obra pretende explicar
como o sono é um domínio imprescindível ao bemestar do ser humano.

Autor: Jean - Paul Nahon/Martine
Hédouin
ISBN: 972-703-236-2
PVP: 7 €

A Homossexualidade
Foi um tema tabu durante anos, tão antigo como a
humanidade, mas que lentamente começou a entrar
nos debates e nas reflexões da sociedade moderna.
O que é a homossexualidade? Qual a sua situação
face à heterossexualidade e qual a sua situação cultural?! Está directamente ligada ao “transvestismo”
e ao “sexualismo”? Quais os principais problemas
com que se defronta um homossexual? Descubra a
resposta a esta e outras perguntas sobre a homossexualidade.

Autor: Jacques Corraze
ISBN: 972-703-187-0
PVP: 7 €
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A Inquisição
Monges encapuzados, tal como os adeptos do KuKlux-Klan, entoam cânticos; delicadas senhoras,
que assistem ao espectáculo do Auto de Fé, abanam
o leque para afastar o cheiro da carne queimada.
Em sobreposição, os sangrentos Conquistadores
massacram, santamente, as populações índias,
ao abrigo da cruz e sob os vapores do incenso.
Saberemos que a Inquisição é um fenómeno histórico
de amplitude europeia, que se desenvolveu por toda
a parte antes de atingir Espanha? Saberemos que, na
rudeza geral, o Santo Ofício era, talvez, o organismo
mais objectivo da sua época? Esta obra torna-se
imprescindível para todos os que queiram umas luzes
sobre um problema sempre em aberto, o da liberdade
e dignidade humanas.
Autor: Guy Testas/Jean Testas
ISBN: 972-703-228-1
PVP: 7,57€

A Paraliteratura
Os debates que têm por tema a paraliteratura não
implicam necessariamente eu este tema exista: existe como dado empírico, sob a forma de livros, de
circuitos de distribuição? Sob a forma de leitores
específicos? Ou, segundo o ponto de vista das instituições, como uma anomalia? Então o que é afinal
a paraliteratura? Esta obra ajuda-nos a compreender
este termo e a perceber a sua ligação com a literatura
convencional.

Autor: Alain – Michel Boyer
ISBN: 972-703-239-7
PVP: 7,57€
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A Percepção
O estudo da percepção começa com as primeiras
reflexões filosóficas sobre o valor do conhecimento.
Nos filósofos pré socráticos, como em Platão ou
Aristóteles e depois em Descartes, encontramos observações sobre a visão, o tacto e o gosto, apresentadas como argumentos em favor duma teoria geral do
conhecimento. Esta obra ajuda-nos a compreender
a percepção no seu sentido lato, as suas diversas interpretações e o seu impacto nos contextos microsociais.

Autor: Robert Francês
ISBN: 972-703-235-4
PVP: 7,57€

A Sexualidade
Se há um domínio da Biologia em que, pelos seus
progressos científicos, se justifica um aprofundamento é, sem dúvida, o que engloba os problemas
da sexualidade. Numa altura em que este tema já não
é tabu como antigamente, quer os adolescentes quer
os adultos devem tentar compreender a essência da
sexualidade. Esta obra simplifica a exposição das
noções citológicas, genéticas e bioquímicas, não lhes
alterando o seu sentido, alternando entre o universo
das experiências e os factos conhecidos.

Autor: Louis Gallien
ISBN: 972-703-195-1
PVP: 7,57€
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As Etnias
O final do século XX ficou marcado pela tomada
de consciência, um pouco por todo o mundo, sobre
a luta das etnias. Contudo, a existência das etnias é
quase tão antiga quanto a existência da humanidade,
uma vez que está ligada à existência de culturas e línguas. A insistência em atrair a atenção sobre fenómenos étnicos é facilmente assimilada a posições que exaltam uma parte da sociedade relativamente a outras:
racismo, sexismo, chauvinismo. Esta obra ajuda-nos a
perceber o que é uma etnia, a sua dinâmica e a forma
como se funde num mundo global, explicando-nos
como será o futuro destes grupos, considerados minorias, ligados por caracteres comuns, cuja associação
constitui um sistema essencialmente cultural.

Autor: Roland Breton
ISBN: 972-703-222-2
PVP: 7,57€

As Figuras de Estilo
São metáforas, alegorias, metonímias ou perífrases,
pequenos pontos no mundo das figuras de estilo.
Quando se diz: “É verdade, isto não é uma figura de
estilo”, queremos confirmar que o que se disse não é
nem uma ilusão nem um exagero, como se as palavras
viajassem antes de encontrar a expressão correcta.
Factos linguísticos ou descobertas literárias, as figuras
de estilo ocupam um domínio misterioso e familiar:
tradicionalmente designam-se como termos difíceis,
cuja lista se alonga sempre que um novo especialista
se lembra de a reformular. Esta obra mostra-nos que
o estudo das figuras não é um fim em si.

Autor: Henri Suhamy
ISBN: 972-703-198-6
PVP: 7,57€
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As Perversões Sexuais

Autor: Gérard Bonnet
ISBN: 972-703-221-4
PVP: 7,57€

As perversões sexuais fazem parte do nosso quotidiano: qual a mulher que não se deparou já com um
exibicionista que lhe apareceu num lugar discreto?
Qual o par de namorados que não se sentiu, num
dado momento das suas relações intimas, espiado,
“humilhado”? Não há bairro das nossas cidades que
não tenha o seu “travesti”, apontado por uns, ignorado por outros. As perversões são os temas de eleição
com os quais nos vemos constantemente confrontados. Esta obra mostra-nos que um conhecimento
mais aprofundado e sereno constitui a melhor forma
contra todos os excessos. Há todo o interesse em não
se negar as perversões, em tentar compreendê-las,
na medida em que elas constituem, desde sempre,
uma das mais ricas e promissoras vias de acesso para
quem deseje penetrar nos fundamentos insuspeitos
do psiquismo humano.

As Religiões
São inúmeras por todo o mundo, mas têm um denominador comum: a crença em algo superior, que
nos ajuda e nos dá força para vivermos enquanto
Homens. Esta obra mostra-nos como os povos antigos viam a religião, como o politeísmo deu origem
a um monoteísmo fervoroso. Hinduísmo, budismo e
taoísmo, que assentam na pluralidade divina, contrastam com o judaísmo, o cristianismo e o islamismo,
os três grandes grupos monoteístas. Numa época em
que as guerrilhas religiosas estão na ordem do dia,
esta é uma obra que vale a pena ler para se perceber a
sua importância para a Humanidade.

Autor: Paul Poupard
ISBN: 972-703-183-8
PVP: 7,57€
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As Seitas
Partindo da explicação de um conceito que é, muitas vezes, difícil de explicar, este livro sobre As Seitas
torna-se numa espécie de manual importante para
quem quer aprender mais sobre este fenómeno. O
desejo de encontrar Deus é muitas vezes usado por
“mercadores do espiritual sem escrúpulos”, que enganam quem quer apenas lutar contra o mal. Uma
necessidade de acreditar em algo, que nos dê razões
para viver, poderá estar na origem do nascimento de
cultos e seitas. Um livro que conta a história de diversos movimentos orientais, esotéricos e gnósticos, que
nos ajuda a perceber se as seitas e os novos movimentos religiosos representam algum perigo ou problema
para a sociedade actual.

Autor: Jean Vernette
ISBN: 972-703-208-7
PVP: 7,57€

Elites e Elitismo
Nos últimos anos, surgiram mais de quatrocentos estudos sobre as elites; foram publicadas cerca de dez
novas interpretações e revisões das teorias elitistas.
Mais de cem investigadores pertencentes a diversos
horizontes intelectuais, historiadores, politólogos,
economistas ou sociólogos, trabalham nesta área e
tentam delimitá-la com precisão, ordená-la, estabelecer pontos de ancoragem e descobrir novas vias de
investigação. Mas, afinal, o que é uma elite, um termo
que ouvimos constantemente no nosso quotidiano?
Esta obra explica-nos a história e as teorias elitistas
na Europa e nos Estados Unidos e a sua relação com
as transformações sociais e a democracia.

Autor: Giovanni Busino
ISBN: 972-703-225-7
PVP: 7,57€
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Fisiologia do Desporto
O desporto está, hoje em dia, institucionalizado na via
diária das populações, sendo cada vez maior o número de adolescentes e de adultos que a ele se dedicam,
quer por distracção e recreio, quer por competição
ou manutenção física. A medicina, a fisiologia e o
desporto mantiveram inicialmente relações bastante
ténues. Todavia, encontram-se agora estreitamente
ligadas e são quase indissolúveis. Esta obra mostranos precisamente isso: a medicina descobriu que o
desporto poderia oferecer-lhe um certo número de
meios terapêuticos; e o desporto compreendeu que
poderia encontrar na medicina o guia e conselheiro
que ainda lhe faltava para garantir o pleno desenvolvimento dos seus adeptos.

Autor: Robert Andrivet/JeanClaude Chignon/Jacques Leclerq
ISBN: 972-703-202-8
PVP: 7,57€

História da Banca
A história da moeda e a história da banca interligamse muitas vezes mas nunca se confundem. Se a noção
de moeda é relativamente recente, a da banca perdese no tempo. Assim, quem ficaria surpreendido se, na
origem sua origem, se encontrarem motivos religiosos? Desde aos primórdios da criação da banca até
aos bancos públicos e estabelecimentos de emissão,
passando pela Idade do Ouro (século XIX) e culminando nos sistemas bancários do século XX, esta é
uma obra importante para quem pretende descobrir
os contornos da importância de um dos bens mais
cobiçados do mundo: o dinheiro.

Autor: Jean Rivoire
ISBN: 972-703-212-5
PVP: 7,57€
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História da Cirurgia
A cirurgia é um ramo da medicina que propõe a cura
por obra das mãos, segundo Hipócrates. Porém, o
cirurgião não se distinguiu formalmente do médico antes do século XVI. Anteriormente, o próprio
médico praticava as poucas operações ou manipulações que a urgência exigia, mas mais tarde deixava os
pacientes a pessoas de menos importância, os barbeiros. Só a partir do século XVI é que os cirurgiões
ganharam a sua autonomia em relação aos médicos.
Desde então, a cirurgia tornou-se não somente um
ramo distinto da medicina, como ela própria teve de
se dividir em especialidades cada vez mais numerosas
e distintas. Descubra a História da Cirurgia.

Autor: Claude D’ Allaines
ISBN: 972-703-231-1
PVP: 7,57€

História da Informática
Computador e Informática são dois termos que já
se instalaram no quotidiano das sociedades actuais.
Apesar de parecer recente, a história da informática é
muito mais complexa do que se possa imaginar. Com
efeito, quando falamos de informática somos obrigados a fazer referência às noções de “tratamento
racional”, de “informação”, de “máquinas automáticas” ou de conhecimento, conceitos que têm, na sua
origem, um conjunto de ciências muito rico como a
filosofia, a matemáticas ou a física. Esta obra mostranos como podemos remontar a história da informática a mais de dois mil anos atrás.

Autor: Jean – Yvon Birrien
ISBN: 972-703-189-7
PVP: 7,57€
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História da Música na Europa
Numa altura em que as fontes maciças de informação e os meios de reprodução sonora permitem que,
doravante, seja abarcado o museu universal da arte
musical, numa época em que os investigadores procuram demonstrar a inexistência de qualquer sociedade alheia ao fenómeno musical e se empenham em
divulgar os “universais” da música, poderá parecer
estranho que ainda se escreva uma História da música
na Europa, limita à música erudita. Melhor do que
qualquer discurso de um advogado de defesa, a leitura da presente obra justifica só por si esta decisão.

Autor: Brigitte François – Sappey
ISBN: 972-703-185-4
PVP: 7,57€

História da Psicanálise
O desejo de responder, com a maior simplicidade
e clareza possíveis, a algumas das perguntas que os
psicanalistas mais frequentemente ouvem, constitui a
base do projecto que deu origem a esta pequena obra.
O que é um psicanalista? Quem necessita de ir a um
psicanalista? Quem pode definir-se psicanalista e em
que critérios se baseia para se definir? O que distingue
um psicanalista de um que o não é? Resposta a estas e
outras perguntas em A História da Psicanálise.

Autor: Roger Perron
ISBN: 972-703-197-8
PVP: 7,57€
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O Anglicanismo
A igreja anglicana ocupa um lugar à parte entre as
Igrejas não romanas do cristianismo ocidental. Surge
em Inglaterra, incontestável filha da voz de uma
reforma que urgia e que gritava contra uma igreja
demasiado ligada aos bens terrenos, um clero depravado, um negócio de benefícios e as exigências do papado. Tentando relatar cerca de quatro século e meio
de história da criação da Igreja Anglicana, este livro
é um resumo histórico fidedigno sobre a introdução
desta religião em Inglaterra, aquando do reinado de
Henrique VIII, das lutas religiosas contra o catolicismo e de todas as dificuldades ultrapassadas até chegar
ao que é hoje, a religião mais sonante de Inglaterra.

Autor: Louis – J. Rataboul
ISBN: 972-703-203-6
PVP: 7,57€

O Basquetebol
Nascido há mais de oitenta anos no espírito inventivo de um pastor protestante de elevado sentido
pedagógico, o basquetebol conseguiu, num curto espaço de tempo, impor-se em todo o mundo. Certos
sociólogos vêem nessa espectacular ascensão o sinal
da hegemonia americana no mundo, outro insistem
nas suas virtudes originais de “bola ao cesto” para
explicarem a sua reputação. Esta obra explica-nos
a essência deste desporto tão aclamado nos dias de
hoje, desde os primórdios até às normas e técnicas
de jogo.

Autor: Gérard Bosc/Raymond
Thomas
ISBN: 972-703-188-9
PVP: 7,57€
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O Bridge
Será o Bridge um jogo de azar? De certo modo sim,
já que as forças de que ambas as linhas dispõem
inicialmente são ditadas pela sorte e não são necessariamente iguais, como no xadrez ou no jogo das
damas. A superioridade do Bridge em relação a todos
os outros jogos deve-se essencialmente a três factores: o número de cartas, a liberdade total concedida
a cada jogador, para além da obrigação de assistir ao
naipe, e a exposição de um de quatro jogos. Descubra a essência deste jogo britânico e comprove a sua
superioridade e autenticidade.

Autor: Georges Versini
ISBN: 972-703-193-5
PVP: 7,57€

O Corão
O lugar que o Corão ocupa no desenvolvimento da
civilização islâmica justifica uma monografia dedicada
a este livro. Essa monografia constitui a primeira parte de um tríptico, cujas outras vertentes são, por um
lado, o Islão, e por outro lado o pensamento árabe.
Foi concedido neste livro um lugar de destaque às
actividades científicas geradas por concepções fundamentais, em estreita ligação com o dogma e com a Lei
do Islão. É também referido nesta obra como é que o
Corão influência a vida e a sociedade muçulmana, salientando certos aspectos de uma sociologia religiosa
que tão nitidamente contrasta com as grandes correntes da civilização ocidental.

Autor: Régis Blachère
ISBN: 972-703-194-3
PVP: 7,57€

103

MEDIAXXI

COLECÇÃO RÉSXXI

O Cubismo
Todos já ouvimos falar em Picasso ou Matisse, mas
nem todos os associamos ao movimento artístico que
rompeu definitivamente com o classicismo na Arte: o
Cubismo. Esta obra descreve-nos o nascimento do
cubismo no início do século XIX e a sua expansão
por toda a Europa, bem como os principais artistas
que elevaram este movimento ao seu expoente máximo. Mostra-nos, também, como influenciou a arquitectura, a decoração e a poesia.

Autor: Pierre Cabanne
ISBN: 972-703-230-3
PVP: 7,57€

O Esoterismo
Começando na época medieval, passando pelo Renascimento e pelo século das Luzes, tocando o romantismo e culminando no século XX, esta obra
é um retrato sobre o que é o esoterismo e a forma
como se estendeu ao longo dos tempos.

Autor: Antoine Faivre
ISBN: 972-703-218-4
PVP: 7,57€
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O Império Otomano
O império multinacional dos Otomanos foi um dos
maiores impérios não coloniais e uma das mais importantes civilizações do II milénio da nossa era. Do
império Romano do Oriente ao império otomano e
o seu apogeu, culminando no seu declínio e extinção,
esta obra é um marco importante para se perceber a
história de um império que durou até 1924.

Autor: Dimitri Kitsikis
ISBN: 972-703-226-5
PVP: 7,57€

O Judaísmo Moderno
Hoje em dia, os grandes pólos do judaísmo são os
Estados Unidos da América, o Estado de Israel e a
Europa (notavelmente, a França). Terra de passagem,
mas também de acolhimento e de asilo, a França
abriga hoje a comunidade judaica mais numerosa e
mais dinâmica da Europa. A criação do Estado de
Israel reforçou a posição do judaísmo no mundo, que
sofreu, em Auschwitz, o mais terrível dos assaltos.

Autor: Maurice – Ruben Hayoun
ISBN: 972-703-190-0
PVP: 7,57€
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O Judo
Quando Jigoro Kano iniciou, no Japão, o ensino do
seu Judo, em 1882, os seus alunos contavam-se pelos dedos das mãos. Em 1970, milhões de judokas
– e o seu número não pára de aumentar – treinam e
combatem em todo o mundo. O Judo, grande desporto de combate internacional, está definitivamente
inscrito no programa dos Jogos olímpicos. As qualidades excepcionais do judo, enquanto desporto de
combate e método de educação física e moral, são
evidenciadas hoje por um sucesso mundial tão rápido
quanto total.

Autor: Paul Bonét – Maury / Henri
Courtine
ISBN: 972-703-204-4
PVP: 7,57€

O KGB
KGB: três letras que fizeram tremer durante algumas
décadas uma parte do mundo. Sinónimo de terror,
de espionagem, infiltrado em todos os níveis da sociedade soviética, rodeado de segredo porque era o
detentor de todos os segredos do estado, geralmente
qualificado de Estado dentro do Estado, o KGB desapareceu oficialmente. A URSS arrastou a na sua
queda o seu desmoronamento. Diferentes metamorfoses foram sucessivamente ocorrendo na história
caótica de um estado que já o não é, de uma grande
potência presentemente reduzida a pouca coisa. Conheça a história da expressão mais acabada deste regime, que se desmoronou em 1991.

Autor: Nadine Marie – Schwartzenberg
ISBN: 972-703-213-3
PVP: 7,57€
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O Maniqueísmo
O maniqueísmo não é mais do que uma forma de
pensar simplista em que o mundo é visto como que
dividido em dois: o Bem e o Mal. Esta obra retrata o
seu aparecimento e do seu fundador, o profeta persa
Maní (ou Manes). As origens deste profeta, a sua
família e as suas visões são referenciadas neste livro,
bem como os seus livros e os códigos morais dos
religiosos e dos laicos. Uma obra ímpar sobre esta
filosofia religiosa dualista, que combina elementos do
Zoroastrismo, Cristianismo e Gnosticismo, condenada pela governo do Império Romano.

Autor: Michel Tardieu
ISBN: 972-703-210-9
PVP: 7,57€

O Mercado da Arte
Desde há alguns anos que o mercado da arte vem
chamando sobre si a atenção, mercê de leilões espectaculares que quase todos os meses estabelecem
um novo record. Este movimento ascendente não se
confina aos quadros impressionistas ou pós impressionistas de Monet, Van Gogh ou até Picasso; também batem recorde os objectos preciosos da Idade
Média e do Renascimento, os móveis pitorescos, as
esculturas africanas. O desenvolvimento de técnicas
modernas de armazenamento e de transmissão de
informações e imagens poderá modificar profundamente o mercado da Arte? Esta obra mostra-nos os
primórdios desde comércio artístico até à sua regulamentação na actualidade.
Autor: Michel Hoog / Emmanuel
Hoog
ISBN: 972-703-214-1
PVP: 7,57€
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O Nacionalismo
Por “Nacionalismo”, há quem pretenda significar o
patriotismo, ou seja, o amor natural pela comunidade
em que cada indivíduo nasce, vive e na qual recebe
uma herança cultural complexa. Uma vez que, na
história da Europa, as pátrias adquiriram a forma de
nações, o nacionalismo não é mais do que o amor
pela própria nação. Um ismo que esteve na origem
de movimentos políticos extremistas e que ainda hoje
ecoa pelas ruelas das principais cidades europeias.
Esta é uma obra que retrata as origens do nacionalismo, o seu apogeu na Europa do século XIX, e o
destino dos nacionalismos contemporâneos.

Autor: Jean – Luc Chabot
ISBN: 972-703-217-6
PVP: 7,57€

O Stress
Será o stress o novo “mal estar” da civilização? A
riqueza semântica desta ideia, nos limites da metalurgia, psicologia, psiquiatria, neurofisiologia, neuroquímica, psicossociologia, psicanálise, entre outras,
não deixa indiferente nenhum pesquisar, porque
o stress possui essa rara especificidade de fecundar
quase todas as ciências. O objectivo desta obra é o
de expor os diversos pontos de vista sobre o stress.
A formação dos autores em psicanálise permitiulhes desenvolver uma dimensão por vezes ausente
da maior parte das pesquisas, ou seja, a estruturação
psíquica individual e a economia psicossomática.

Autor: Jean Benjamin Stora
ISBN: 972-703-192-7
PVP: 7,57€
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O Ténis
Em 1975, o ténis era já, em França, o segundo desporto francês pelo número de filiados, gerando um
forte entusiasmo ao nível do espectáculo. Hoje em
dia é um dos desportos mais apreciados em todo o
mundo. Esta obra examina as questões mais importantes para a compreensão do desenvolvimento do
ténis e descreve o jogo sob todos os seus aspectos.
Está patente neste trabalho a organização administrativa do ténis, a técnica, a estratégia e, por fim, o
treino.

Autor: Jean – Pierre Chombart /
Raymond Thomas
ISBN: 972-703-233-8
PVP: 7,57€

Os Indo – Europeus
A investigação sobre os indo-europeus passou por
duas fases opostas: o entusiasmo, por vezes temerário,
dos primeiros tempos, deu origem ao desencanto e ao
espírito crítico, como pode ser testemunhado nesta
obra. É complicado falar dos indo-europeus porque
não se possui sobre eles qualquer texto, não sendo
possível atribuir-lhes um local, um monumento ou
um objecto sem que isso levante discussão por parte
dos investigadores. Mas, afinal, quem foram os indoeuropeus? Qual o seu papel no povoamento da Europa? Qual a sua influência nas culturas e sociedades
europeias?

Autor: Jean Haudry
ISBN: 972-703-237-0
PVP: 7,57€
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Os Manuscritos do Mar Morto
Desde que, em 1947, um jovem Beduíno da Palestina,
incarnando de algum modo a personagem do conto
oriental Ali-Baba, descobriu, ao guardar o rebanho
que lhe tinha sido confiado, a primeira das grutas que
continham as riquezas escondidas durante perto de
dois milénios pelas falésias da margem ocidental do
Mar Morto, houve um número impressionante de artigos e obras, narrando as peripécias deste feliz acaso.
Esta obra tem como objectivo a apresentação dos
principais problemas derivados da descoberta dos
Manuscritos do Mar Morto.

Autor: E. Laperrousaz
ISBN: 972-703-229-X
PVP: 7,57€

Os Ritmos Biológicos
Esta obra, que segundo o autor poderia intitular-se
de “Introdução à Cronobiologia”, tem como principal pretensão ser um livro de iniciação ao estudo dos
ritmos biológicos. Um objectivo que pode parecer
ambicioso, já que a soma de conhecimentos a sobre
este domínio já é bastante extensa. Para conseguir
fornecer uma informação que não se exponha a demasiadas críticas, o autor dedicou grande parte deste
pequeno estudo ao domínio da cronobiologia humana. O livro está dividido em três partes distintas: as
noções indispensáveis e definições; as propriedades
fundamentais e mecanismos dos ritmos biológicos e
a cronobiologia aplicada.

Autor: Alain Reinberg
ISBN: 972-703-232-X
PVP: 7,57€
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Os Rituais
Os rituais desempenham um papel insubstituível na
manutenção e no reforço do vínculo social e, simultaneamente, na consagração das diferenças de estatuto, compensada por uma articulação das funções.
Além disso, a particularidade dos rituais consiste em
assinalar no fluxo quotidiano a descontinuidade dos
acontecimentos e das vivências, acentuando os seus
períodos marcantes e solenizando as instituições e
interacções mais significativas para os actores sociais. Esta obra ajuda-nos a compreender o sentido e a
problemáticas dos rituais, o seu carácter mágico-religioso, a sua origem secular ou quotidiana e as principais teorias que tentam explicar os ritos.

Autor: Jean Maisonneuve
ISBN: 972-703-223-0
PVP: 7,57€

Texto, Hipertexto, Hipermedia
Na nossa sociedade da informação e da comunicação
surgiram dois novos conceitos: hipertexto e hipermedia. Efeito da moda? O melhor será alternar entre
estes dois termos, já que ambos se complementam.
Tal como a televisão nos anos cinquenta, a idade
do hipertexto/hipermedia faz prever uma mudança
profunda nas relações entre os diversos meios de expressão, nas posições do autor e utilizador, que participam nas mesmas redes, e na aplicação de técnicas
de inteligência artificial na estruturação das unidades
de sentido. Uma obra a não perder, que vai desde a
imprensa e os livros às abordagens audiovisuais.

Autor: Roger Laufer / Domenico
Scavette
ISBN: 972-703-191-9
PVP: 7,57€
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Para além dos Instituto Politécnico de Leiria (onde lecciona disciplinas na área da comunicação, media e marketing, e co-dirige um pós – graduação nessas áreas), Paulo
Faustino é docente em disciplinas relacionadas com o marketing, gestão e economia
do media na Universidade do Porto e Universidade Católica, tendo neste Universidade
sido fundador e co-director da Pós Graduação em Media & Entretenimento e integra
o Centro de Estudos em Comunicação e Cultura.
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Luísa Ribeiro
É licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto,
onde também fez o Mestrado em Finanças. Frequentou várias pós-graduações e
cursos executivos nas áreas financeira, fiscal e de gestão estratégica, nomeadamente
em business schools, das quais se destacam: Ashridge, Insead e Robert Kennedy
College.
Trabalha desde 2001 na Sonaecom, na análise e avaliação de projectos de
investimento a nível nacional e internacional. Anteriormente, trabalhou na área de
Private Equity no BPI - Banco Português de Investimento. Desenvolveu também
actividades relacionadas com a análise e elaboração de projectos de investimento
para o Banco Mundial.
Como docente universitária convidada, Luísa Ribeiro colabora com várias
instituições de ensino superior, destacando-se a Universidade Autónoma de Lisboa
e o Instituto Politécnico de Leiria.

Reginaldo Rodrigues de Almeida
Licenciado em História, doutorou-se em Ciências da Informação pela Universidade
Complutense de Madrid, com a tese Da Sociedade da Informação à Sociedade do
Conhecimento: a Sociedade Bit. Esta tese deu origem a um livro que, para além
de duas edições, foi disponibilizado para cegos e amblíopes, numa iniciativa da
Fundação Portuguesa das Comunicações e acessível nos quiosques multimédia
da fundação.
Conferencista e consultor em comunicação, o autor é secretário-feral da
Universidade Autónoma de Lisboa e da Pontifícia Universidade de Salamanca,
campus de Madrid. É membro da cátedra UNESCO, através do Grupo de
Comunicação da Comissão Espanhola.

Luís Barbosa Rodrigues
Nasceu em Lisboa, em 1962. É Licenciado em Ciências-Jurídicas (1987), Mestre
em Ciências Jurídico-Políticas (1992) e Doutor em Direito Constitucional (2004)
pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Clássica). Foi professor em
diversas universidades portuguesas e estrangeiras. Actualmente, para além de ser
docente no Instituto Politécnico de Leiria, é também advogado, jurisconsulto e
colunista regular da imprensa escrita.
É autor de múltiplas obras jurídicas, entre as quais se salientam O PrimeiroMinistro (tese de doutoramento, no prelo), O Referendo Português a nível
nacional (tese de mestrado, 1994), Interpretação de Tratados Internacionais
(2002), Da Responsabilidade Civil Extracontratual da Administração Pública em
Cinco Estados das Comunidades Europeias (1995), O Direito de Petição perante
a Assembleia da República (1997), A Transição Constitucional Guineense (1995)
e Grupos de Interesse (1993).
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Eugénio Pereira Lucas
É professor adjunto do Departamento de Ciências Jurídicas na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico de Leiria (IPL). É também director
do Instituto de Investigação, Desenvolvimento e Estudos Avançados do IPL.

Sérgio Lamarão Pereira
É natural de Ovar e aluno de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidades
do Porto.

Maria da Conceição Galveira Ferreira
Iniciou a sua actividade literária aos 9 anos, escrevendo contos e crónicas num
jornal regional. Aos 20 anos, obteve o diploma superior de Estudos Franceses
Modernos da Aliança Francesa de Paris. Frequentou o curso de Direito, acabando
por se licenciar em História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Concluiu o Curso de Qualificação em Ciências da Educação e desde 1987 que
se dedica à actividade docente. É ainda formadora de docentes no âmbito da
Didáctica da História.
É autora de vários livros infantis e juvenis publicados com a chancela da Editora
Verbo e da Editora Nova Gaia: João e o Segredo dos Gnomos, João e o Mistério
da Árvore Violeta, João e o Enigma da Pedra de Ouro, Ivan, o Miúdo do Circo,
Um Sonho no Fundo do Mar, Mistério no Lago das Flores, Sara e Bernardo,
Quem vê caras, não vê corações e Há males que vêm por bem. Alguns dos seus
livros são recomendados pelo Plano Nacional de Leitura para o 5º e 6º ano de
escolaridade.
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Jaime Quesado
Economista e MBA pela Universidade do Porto, Francisco Jaime Quesado desenvolveu
ao longo dos últimos anos uma intensa actividade profissional, repartida entre a área
privada (Grupo Amorim, Associação Empresarial de Portugal) e a área pública (Gestor
desde 2002 do POSC - Programa Operacional Sociedade do Conhecimento).
Com formação superior em Estudos Europeus e Ciência Política, tem procurado na
actividade docente e na colaboração jornalística que mantém de forma permanente,
conciliar a dimensão macro das tendências de evolução mais global que afectam o
nosso país com as especificidades mais micro que a gestão empresarial implica.
Adepto incondicional da mobilização da Sociedade Portuguesa em torno dos objectivos
da Inovação e Conhecimento como paradigma central para um novo Modelo de
Desenvolvimento, o autor procura nos textos de O Novo Capital apresentar o seu
contributo para que os diferentes actores (Administração Pública, Central e Local,
Universidades, Empresas e Sociedade Civil em geral) «agarrem» este desígnio comum
da nossa condição colectiva.

Ivo Domingues
Doutorado em Sociologia das Organizações pela Universidade do Minho, Ivo
Domingues é investigador e consultor nas áreas de Gestão da Qualidade e de
Gestão de Recursos Humanos. Tem orientado a pesquisa e intervenção para a
melhoria da produtividade e da qualidade das organizações, apoiando-se no
contributo teórico e instrumental das ciências sociais.
Adoptou como missão pessoal ajudar as organizações a desenvolver práticas de
optimização suportadas em culturas organizacionais favorecidas por valores de
disciplina, do rigor e da criatividade.

Maria do Carmo Chaves
Licenciou-se em Ciências Biológicas pela Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, em 1954. Esperava continuar a sua vida profissional como antropóloga, ciência
que, nessa data, não existia em Portugal. No entanto, dedicou-se ao Ensino Profissional
para Adultos, trabalhando nas Escolas Técnicas do Ministério da Educação. Em 1968,
termina a licenciatura em Gestão de Empresas no Instituto de Novas Profissões.
Ingressou no Centro de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho, dedicandose à preparação do lançamento da Aprendizagem nas Empresas. Planeou o lançamento
da Escola de Pescas em Angola e, já em Lisboa, foi convidada pela Administrador do
Arsenal do Alfeite para executar o estudo dos conteúdos profissionais e programáticos
para a formação dos quadros executivos desta instituição. Com a entrada de Portugal
na União Europeia, articulou a nível nacional, com os restantes países membros, o
Programa de Intercâmbio de Jovens Trabalhadores. Convidada pela UE, cria uma
pequena empresa de prestação de serviços de apoio a ONG’s para os sectores de
Turismo e de Acção Social, financiados pelos programas PETRA e FORCE.
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Simon L. Dolan
Nascido em Israel, formou-se neste país e nos EUA. É actualmente Professor
Catedrático de Psicologia do Trabalho e Gestão de Recursos Humanos na ESADE,
uma Escola de Gestão líder a nível mundial, em Espanha. Doutorou-se na Carlson
Graduate School of Management, Universidade do Minnesota e leccionou durante mais
de 25 anos em Montreal (Universidade de Montreal e Universidade de McGill).
Simon Dolan foi Presidente e co-fundador da International Society for the Study of
Work and Organizacional Values (ISSWOV). É co-autor de mais de vinte e seis livros
de gestão e psicologia organizacional, escritos em três línguas, inglês, espanhol,
francês, e de mais de sem artigos em jornais académicos. Através da sua firma
de consultoria sedeada em Montreal, a Gestion MDS Management Inc. (e mais
recentemente o SPIRIT Consulting Group na Europa), efectuou consultoria a
muitas organizações na América do Norte, Europa, África e Médio Oriente em
questões relativas à gestão de recursos humanos, melhoria do desempenho e gestão
da mudança.

Salvador García
Nasceu em Espanha, tendo-se formado neste país e nos EUA. É actualmente
Professor Associado de Psicologia Organizacional na Universidade de Barcelona.
Em Espanha, doutorou-se em Medicina e reforçou a sua formação ao tornar-se
especialista em desenvolvimento organizacional pela Escola de Gestão da Harvard.
Tem sido o presidente da Sociedade Espanhola de Desenvolvimento Organizacional
e fundador conjunto do movimento “Utopia” (www.eutopia.es). O Dr. García é
autor (ou co-autor) da quatro livros relacionados com a Gestão por Valores e com
o stress organizacional. Prestou consultoria a numerosas organizações espanholas
e da América Latina no campo dos valores, criatividade e gestão da mundança.

Uwe Eisenbeis
Dr. Uwe Eisenbeis, M.A., estudou ciências da informação, administração empresarial e organizacional e psicologia dos media. Desde 1999 ele é o assistente doutorado à Cadeira para Administração Empresarial, especializando-se em Comportamento Organizacional, Administração de Recurso humano e Administração de
Informação (Prof. Dr. Christian Scholz) na Universidade de Saarland.
Controla o desenvolvimento do departamento de administração dos media e o
projecto de pesquisa relativo a administração dos media. Os principais campos
de pesquisa são administração estratégica e metas incorporadas na indústria dos
media.
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Christian Scholz
Prof. Dr., detêm a presidência da Administração Empresarial, especialista em
Comportamento Organizacional, Administração de Recurso humano e Administração de Informação na Universidade de Saarland, e é Director/fundador do
MBA-Programme e do Instituto para Administração-Competência na mesma instituição. É professor honorário para Administração de Recursos humanos na
Universidade de Viena e presidente do comitê da Associação Acadêmica Internacional de Administração de Media (IMMAA).
Foco de pesquisa em administração estratégica de recurso humano, equipas virtuais internacionais em altas unidades de desempenho, administração inter-cultural, globalização e administração de media.
Autor e co-autor de 13 livros, por exemplo, „Personalmanagement “(Vahlen Verlag, 5º ed. 2000) e „Strategische Organisation “(mi-Verlag, 2º ed. 2000). Para além
disso, é editor de vários manuais, por exemplo “Handbuch Medienmanagement”
(Springer 2006) e autor de uns 170 artigos.

Inês Blue Rodrigues
Nasceu no Funchal, em Dezembro 1976, viveu a sua infância em Santarém
mas logo abraçou Lisboa para fazer o seu curso de Economia na Universidade
Lusíada e depois a sua pós-graduação de Comunicação e Marketing no IADE.
Fez o Mestrado no Instituto CERIS em Bruxelas de Política Internacional e
neste momento frequenta o seu segundo mestrado em Protocolo na Escuela
Internacional de Protocolo na Universidad Miguel Hernandez em Madrid.
Iniciou a sua carreira profissional enquanto frequentava a universidade como
estagiária do jornal “O Independente”, sendo posteriormente Jornalista de
Economia do mesmo.
Foi assessora de José Pacheco Pereira na sua biblioteca privada e no Parlamento
Europeu em Bruxelas, cidade onde vive. Neste momento é directora-geral da
empresa que fundou Blustamp - Comunicação Desenhada, assessora no gabinete
de Vasco Graça Moura no Parlamento Europeu, conferencista e colaboradora da
revista “MediaXXI”.

António Antunes Carvalho
Nasceu em Lisboa, cidade onde vive, em Abril de 1972.
Fez o curso de Comunicação Social na Universidade Católica Portuguesa, uma
pós-graduação em Comunicação Estratégica e Assessoria Mediática, no ISLA.
Iniciou a sua carreira profissional como jornalista no jornal “A Capital”, tendo
depois passado pelo “Diário Económico” e pelo semanário “Euronotícias”. Foi
assessor de comunicação da Confederação de Agricultores de Portugal. Neste
momento é gestor de conta na agência de Comunicação LPM.
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