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Livros em notícia

01
Análise de projectos
de investimento

01

02

03

Todas as organizações se deparam com a necessidade de
tomar um conjunto de decisões de maior ou menor
relevo ao longo da sua
existência. Algumas dessas
decisões não são objecto de
quaisquer estudos. Outras,
porém, nas quais se inserem
as opções de investimento,
podem ser determinantes
para o sucesso das organizações. Este livro resulta da
consolidação das aulas de
Análise de Projectos de Investimento que Nuno Duarte Pereira, mestre em Contabilidade e Finanças Empresariais, lecciona no ensino
superior e que são de fundamental utilidade para as
organizações.
Título: Manual de Avaliação
Financeira de Projectos
Editora: Amibússola – 156
páginas

02
Logística, conceitos
e tendências

04

05

A chave para o sucesso empresarial pode estar na logística e nas suas potencialidades para reduzir os custos, o tempo de resposta
aos pedidos dos clientes ou
melhorar o serviço prestado. Competitividade deve
ser, pois, o primeiro mandamento das empresas. As
principais correntes do
pensamento logístico são
aqui abordadas por Benjamim Moura, especialista

numa matéria cada vez
mais crucial para qualquer
organização.
Título: Logística, Conceitos
e Tendências
Editora: CentroAtlântico.pt –
350 páginas

03
Despesa pública
em Portugal
Despesa pública e défice do
Estado são conceitos que
têm estado no topo da actualidade nacional. Paulo Jorge Reis Mourão analisa no
seu trabalho a evolução dos
gastos públicos reais em Portugal e procura estimar as
elasticidades associadas a determinantes que expliquem
o comportamento denotado.
O autor avança ainda com algumas teorias explicativas do
crescimento dos gastos públicos e o papel dos grupos
de interesse, a pressão da burocracia, a instrumentalização da finalidade redistributiva do Estado e a permeabilidade das decisões públicas a influências externas.
Título: Determinantes da
Despesa Pública em Portugal (Uma Avaliação Econométrica)
Editora: Edições Caixotim
– 120 páginas

04
Análise financeira
e mercados
Carlos Santos Pinho e Susana Tavares propõem-se

apresentar e aplicar de forma integrada um conjunto
de técnicas e metodologias
no âmbito das finanças empresariais nas vertentes da
análise financeira e dos mercados financeiros úteis aos
utilizadores de informação
financeira. Este livro apresenta um conjunto de casos
práticos (70, no total) que visam a compreensão e utilização a casos concretos dos
conceitos e metodologias de
trabalho apresentados.
Título: Análise Financeira
e Mercados (Colecção Economia e Finanças)
Editora: Áreas – 382 páginas

05
Gestão estratégica
das multinacionais
O livro de João Russo tem
como objectivo a análise e
explicação do papel do Balanced ScoreCard (BSC) na
avaliação do desempenho
empresarial e da sua ligação com a formulação e
implementação de estratégias das organizações. Trata-se de uma leitura obrigatória para os que desejam
reforçar os seus conhecimentos sobre a mais actual
metodologia de avaliação
de desempenho e de implementação de estratégias,
apresentado uma explicitação teórico-prática completa do BSC.
Título: Balanced ScoreCard para PME
Editora: Lidel – 208 páginas

