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Estimado Leitor,

Foi há mais de meio século que nasceu o nosso projeto. Em 
1963, entrávamos no mercado do livro e dávamos início a um 
percurso que viria a originar aquele que é hoje o maior grupo 
!"#$%&#'()*%&$+,+-.)"!)(#/&%.)$012#1%.)!)1#!2$341%.5)
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internacionais.

Duas décadas mais tarde lançámo-nos nas nossas próprias edi-
ções, que são hoje a nossa atividade principal. 

Da medicina ao português língua estrangeira, da gestão à hote-
laria, da engenharia às ciências, as edições LIDEL rapidamente 
encheram as estantes das livrarias.

Em 1991, a informática invadia o dia a dia e, com ela, o nosso 
grupo começou a crescer. Criámos a FCA, editora líder em publi-
cações de informática, e a ETEP, para ir ao encontro dos leitores 
"!)23/!()$012#1%9*&%4..#%2'(5)

Já no século XXI surgiram novas marcas e outras áreas do saber: 
a PACTOR trouxe ao grupo as publicações de ciências sociais, 
forenses e da educação; o design e a arquitetura são retratados 
na fcadesign; e a LIDEL saúde e bem-estar, a mais jovem aposta 
do grupo, coloca à disposição dos leitores livros de conteúdos 
mais generalistas com o cunho de qualidade do Grupo Lidel. 

Mais de meio século passado, muito mudou. Mas há uma coisa 
que se mantém: o nosso código genético. Os nossos valores, a 
nossa ambição. Queremos continuar a levar-lhe os melhores li-
/&%.:)1%7)')7CD#7')E+'(#"'"!:)"'.)7'#.)"#/!&.'.)C&!'.)1#!2$34-
cas e de ensino do português, de especialistas de Portugal e de 
outros países de expressão portuguesa. Queremos continuar a 
difundir o conhecimento e levar a nossa língua ainda mais longe.

6'&')#..%:)1%2$'7%.)1%7)$%"%.)'E+!(!.)E+!)'%)(%2,%)"!.$!.)FB)
anos contribuíram para forjar a nossa história. Contamos consi-
,%:)!.$#7'"%)(!#$%&5)G%7)').+')1%24'2H')!)*&!I!&-21#'5

Juntos, escreveremos os próximos capítulos...

O NOSSO 
MUITO 
OBRIGADO!



!" "#"$%&'()%*" +,-./*".-"-*)/,"0." 1234" +,-","5*&+%-
-.5',"0*"67896

!" ":*;%0*-.5'."*"95+<+=,;>0%."?>0%+,@A$%)B)C%+*=."+$.-
C*"D&"E%E=%,'.+*&"0."+.5'.5*&"0."->0%+,&".-"F,)'BC*=

!" "#"67896"*E)."*"&B*"=%G)*)%*".-"6%&E,*"."%5%+%*"*";*)'%+%-
;*/H,".-"+,5C).&&,&".".I;,&%/J.&"0."0%G.)&*&"K).*&"
0,"&*E.)"

!" "75L-.),&";),M&&%,5*%&".".&'B0*5'.&"*;).50.-";.=*"
-H,"0*"67896

!" "N"+).&+%-.5',"+,5'%5B*"."*"67896"')*O";*)*"F,)'BC*="
=%G),&"+%.5'PM+,&"0,&"GK)%,&"+*5',&"0,"-B50,Q"0*"9B),-
;*"D&"#->)%+*&

!" "8*-,&",&";)%-.%),&";*&&,&"5*".0%/H,"."+,-".=.&"+$.-
C*" ," =%G),"F,)'BCBR&" &.-" S),5'.%)*&Q" TB." ;),U.'*" ,"
5,-."0*"67896"5,"-B50,

!" "#";BE=%+*/H,"0."=%G),&"'>+5%+,&"0.".&;.+%*=%&'*&";,)'B-
CB.&.&"0,-%5*","0%*"*"0%*"0*"67896"."&H,".I;=,)*0*&"
0%G.)&*&"K).*&"0,"&*E.)

!" #"*M)-*/H,".0%',)%*="=.G*"D"+)%*/H,"0*"SA#"."0*"9V9F

!" "N"-*%,)"+*'K=,C,"0."=%G),&"'>+5%+,&".-";,)'BCBR&".I-
;*50.@&."D&"+%R5+%*&"&,+%*%&"."*,"0.&%C5Q"+,-","=*5/*-
-.5',"0*"F#AVN:"."0*"W+*0.&%C5Q"."+)%*"*"-*)+*"67896"
&*L0."."E.-@.&'*)";*)*" ')*O.)"*," =.%',)" '.-*&"-*%&"
C.5.)*=%&'*&"

!" "X,U."*"5,&&*"W*-P=%*"0."*B',).&"B=')*;*&&*",&"YZ[["
.&;.+%*=%&'*&".","\)B;,"67896"=.G*"*"=P5CB*";,)'BCB.&*"
*,&"Z"+,5'%5.5'.&

60

70

80

90

XXI

O SONHO…

…DO SABER

A DIVULGAÇÃO...

A INTERNACIONALIZAÇÃO...

A DINAMIZAÇÃO…

AS NOVAS ÁREAS…



ÍNDICE

APOIO AO ENSINO SUPERIOR & INVESTIGAÇÃO

APOIO AO ENSINO SUPERIOR & INVESTIGAÇÃO

COMO FAZER INVESTIGAÇÃO, DISSERTAÇÕES, TESES E RELATÓRIOS | SEGUNDO BOLONHA 13

COMO PROCURAR E CONSEGUIR EMPREGO | GUIA PRÁTICO DO CANDIDATO 13

COMO TER SUCESSO NO ENSINO SUPERIOR | SEGUNDO BOLONHA 13

DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA 13

DISSERTAÇÃO E TESE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SEGUNDO BOLONHA 14

ÉTICA EM INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 14

ÉTICA, DEONTOLOGIA E DIREITO MÉDICO 14

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 14

CIÊNCIAS FUNDAMENTAIS

ANATOMIA

ANATOMIA GERAL E DISSECÇÃO HUMANA 17

ANATOMIA HUMANA DO CORAÇÃO E VASOS 17

ANATOMIA HUMANA DA LOCOMOÇÃO 17

ANATOMIA HUMANA DOS ÓRGÃOS 17

ANATOMIA HUMANA DA RELAÇÃO 18

BIOESTATÍSTICA & ESTATÍSTICA

ANÁLISE CATEGÓRICA, ÁRVORES DE DECISÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO 18

BIOESTATÍSTICA DESCODIFICADA | BIOESTATÍSTICA, EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGAÇÃO 18

BIOESTATÍSTICA E QUALIDADE NA SAÚDE 18

ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS DA SAÚDE 19

BIOLOGIA CELULAR

BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 19

BIOQUÍMICA

BIOQUÍMICA | ORGANIZAÇÃO MOLECULAR DA VIDA 19

GUIA DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA E BIOQUÍMICA 19

PRÁTICAS DE BIOQUÍMICA PARA AS CIÊNCIAS DA SAÚDE 20

BIOTECNOLOGIA

BIOTECNOLOGIA | FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES 20

ENGENHARIA ENZIMÁTICA 20

REACTORES BIOLÓGICOS | FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES 20

BOTÂNICA

ANATOMIA E MORFOLOGIA EXTERNA DAS PLANTAS SUPERIORES 21

BOTÂNICA | A PASSAGEM À VIDA TERRESTRE – ATLAS E TEXTO 21

PORTUGAL BOTÂNICO DE A A Z | PLANTAS PORTUGUESAS E EXÓTICAS 21

FISIOPATOLOGIA

FISIOPATOLOGIA | FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES 21

GENÉTICA

ENGENHARIA GENÉTICA | PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES 22

IMUNOLOGIA

FUNDAMENTOS DE IMUNOALERGOLOGIA | DA EPIDEMIOLOGIA AO TRATAMENTO 22

FUNDAMENTOS DE IMUNOLOGIA 22

IMUNOLOGIA | TEXTO E ATLAS 22

MICROBIOLOGIA

MICROBIOLOGIA 23

MICROBIOLOGIA MÉDICA 23

NEUROCIÊNCIAS

NEUROCIÊNCIA | DA MEDICINA ÀS HUMANIDADES 23

QUÍMICA

GUIA IUPAC PARA A NOMENCLATURA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS 24

MANUAL DE TRABALHOS LABORATORIAIS DE QUÍMICA ORGÂNICA E FARMACÊUTICA 24

NOMENCLATURA DE HIDRATOS DE CARBONO 24

QUÍMICA DO AMOR E DO SEXO 24

CIÊNCIAS DA SAÚDE

ACUPUNCTURA

A ACUPUNCTURA NA MEDICINA 26

ACUPUNCTURA CRANIANA NA PRÁTICA CLÍNICA 26

AURICULOTERAPIA NA PRÁTICA CLÍNICA 26

ANESTESIA

MANUAL DE ANESTESIOLOGIA 26

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA | CASOS CLÍNICOS 27

ECOCARDIOGRAFIA | O ESTADO DA ARTE 27

ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA 27

ELECTROCARDIOGRAFIA CLÍNICA | PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 27

HIPERTENSÃO ARTERIAL | O QUE TODOS PRECISAMOS DE SABER 28

MANUAL DE BOLSO DE ECOCARDIOGRAFIA 28

RECOMENDAÇÕES CLÍNICAS PARA PORTADORES DE PACEMAKER OU CDI 28

CIRURGIA

CIRURGIA ONCOLÓGICA DO NARIZ 28

PROCEDIMENTOS EM CIRURGIA CARDIOTORÁCICA 29

DERMATOLOGIA

COSMÉTICOS | ARTE E CIÊNCIA 29

DERMATOLOGIA BÁSICA EM MEDICINA FAMILIAR 29

DERMATOLOGIA DESPORTIVA 29

TERAPÊUTICA DERMATOLÓGICA EM AMBULATÓRIO 30

DOR

DOR EM PEDIATRIA | COMPREENDER PARA MUDAR 30

MANUAL DE TRATAMENTO DA DOR 30

A DOR E AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS 30

ENDOCRINOLOGIA

COMO USAR A INSULINA 31

DIABETES TIPO 1 | EM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS 31

DIABETES TIPO 2 | UM GUIA DE APOIO E ORIENTAÇÃO 31

PÉ DIABÉTICO | CAMINHANDO PARA UM FUTURO MELHOR 31

PÉ DIABÉTICO | MANUAL PARA A PREVENÇÃO DA CATÁSTROFE 32

VIVER COM A DIABETES 32

ENFERMAGEM

ENFERMAGEM EM BLOCO OPERATÓRIO 32

ENFERMAGEM FORENSE 32

ENFERMAGEM EM ORTOPEDIA 33

ENFERMAGEM EM UROLOGIA 33

ESTOMATERAPIA | O SABER E O CUIDAR 33

ESTOMATOLOGIA

DISFUNÇÕES OCLUSAIS | A SUA RELAÇÃO COM A POSTURA 33

GLÂNDULAS SALIVARES HUMANAS 34

MANUAL DE URGÊNCIAS EM MEDICINA ORAL 34

REABILITAÇÃO COM IMPLANTES ENDO-ÓSSEOS 34

GERONTOLOGIA & GERIATRIA

CUIDAR DE IDOSOS COM DEPENDÊNCIA FÍSICA E MENTAL 34

ENVELHECER COM SAÚDE | GUIA PARA MELHORAR A SUA SAÚDE FÍSICA E PSÍQUICA 35

ENVELHECER SAUDÁVEL E ATIVO 35

GERIATRIA FUNDAMENTAL | SABER E PRATICAR 35

MANUAL DE ENVELHECIMENTO ACTIVO 35

MANUAL DE GERONTOLOGIA 36

GESTÃO DA SAÚDE

GESTÃO HOSPITALAR | MANUAL PRÁTICO 36

SEGURANÇA DOS DOENTES | UMA ABORDAGEM PRÁTICA 36

GINECOLOGIA

COLPOSCOPIA | DA PRÁTICA À TEORIA 36

COMPÊNDIO DE GINECOLOGIA ONCOLÓGICA 37

CONTRACEÇÃO 37

GINECOLOGIA, CONTRACEÇÃO E MENOPAUSA | CASOS CLÍNICOS 37



ÍNDICE

MEDICINA DA MULHER NA PÓS-MENOPAUSA 37

PROTOCOLOS DE GINECOLOGIA E MEDICINA DA REPRODUÇÃO 38

HISTÓRIA DA MEDICINA

HISTÓRIA DA GOTA E DE GOTOSOS FAMOSOS 38

MEDICINA, LITERATURA E ARTE 38

PERSONALIDADES E GRANDES VULTOS DA MEDICINA PORTUGUESA ATRAVÉS 
DOS SÉCULOS 38

QUEM FOI QUEM NA HISTÓRIA DAS DOENÇAS REUMÁTICAS 39

REUMATOLOGIA, LITERATURA E ARTE 39

IMAGIOLOGIA

IMAGIOLOGIA BÁSICA | TEXTO E ATLAS 39

SEMIOLOGIA RADIOLÓGICA DO SNC | LER E INTERPRETAR 39

TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS EM RADIOLOGIA CONVENCIONAL 40

INFECIOLOGIA

DIAGNÓSTICO DA INFEÇÃO VIH/SIDA | REPRESENTAÇÕES E EFEITOS NAS 
CONDIÇÕES LABORAIS 40

DOENÇAS TRANSMITIDAS SEXUALMENTE 40

INFECÇÕES E INFESTAÇÕES CUTÂNEAS 40

MEDICINA DO SONO

CENTRO DE MEDICINA DO SONO | MANUAL PRÁTICO 41

O SONO | EFEITOS DA SUA PRIVAÇÃO SOBRE AS DEFESAS ORGÂNICAS 41

MEDICINA INTERNA

FÁRMACOS NA URGÊNCIA REVISITADOS 41

GASTRENTEROLOGIA FUNDAMENTAL 41

MANUAL DE TERAPÊUTICA MÉDICA 42

MANUAL DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 42

MARCIANOS & VENUSIANAS | MÉDICOS ESPECIALISTAS EXPLICAM AS DIFERENÇAS 42

PROTOCOLOS EM MEDICINA INTERNA 42

REFERÊNCIAS MÉDICAS 43

SEMIOLOGIA MÉDICA | PRINCÍPIOS, MÉTODOS E INTERPRETAÇÃO 43

NEFROLOGIA

DIÁLISE PERITONEAL | UMA DIÁLISE FEITA EM CASA: PARA QUANDO A OPÇÃO? 43

NEUROLOGIA

A DOENÇA DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMÊNCIAS EM PORTUGAL 43

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL | ITINERÁRIOS CLÍNICOS 44

J;KL><M>N)>M)FB)OP>QRS>Q)>QQ>TG<J<Q 44

CONSULTA DE NEUROLOGIA | O QUE É IMPORTANTE SABER 44

DOENÇA DE ALZHEIMER | EXERCÍCIOS DE ESTIMULAÇÃO 44

DOENÇA DE PARKINSON | MANUAL PRÁTICO 45

EPILEPSIA | CASOS CLÍNICOS 45

MEMÓRIA | FUNCIONAMENTO, PERTURBAÇÕES E TREINO 45

NEUROLOGIA CLÍNICA | PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 45

NEUROLOGIA FUNDAMENTAL | PRINCÍPIOS, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 46

NUTRIÇÃO

NUTRACÊUTICOS E ALIMENTOS FUNCIONAIS 46

NUTRIÇÃO, EXERCÍCIO E SAÚDE 46

REPENSAR O PESO | PRINCÍPIOS E MÉTODOS TESTADOS PARA CONTROLAR O SEU PESO 46

OBSTETRÍCIA

ALEITAMENTO MATERNO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO 47

ASPECTOS ANALÍTICOS NA GRAVIDEZ NORMAL E NA PATOLÓGICA 47

EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS 47

MEDICINA MATERNO-FETAL 47

PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO DA MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA 48

PROTOCOLOS DE MEDICINA MATERNO-FETAL 48

OFTALMOLOGIA

DICIONÁRIO DE OFTALMOLOGIA 48

OFTALMOLOGIA BÁSICA EM MEDICINA FAMILIAR 48

OFTALMOSCOPIA | MANUAL PRÁTICO 49

ONCOLOGIA & HEMATOLOGIA

CANCRO DA MAMA | O QUE DEVEMOS SABER 49

CANCRO DA MAMA | RESPOSTAS SEMPRE À MÃO 49

FUNDAMENTOS DE HEMATOLOGIA 49

ONCOLOGIA ORAL 50

RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA | A ESCOLHA É SUA 50

ORTOPEDIA & DESPORTO

CRITÉRIOS FUNDAMENTAIS EM FRATURAS E ORTOPEDIA 50

GUIA PRÁTICO DO DESPORTISTA EM SITUAÇÃO DE LESÃO 50

O JOELHO 51

O OMBRO 51

ORTOPEDIA | REALIDADE E PRÁTICA NO SERVIÇO DE URGÊNCIA 51

TRAUMATOLOGIA DESPORTIVA 51

OTORRINOLARINGOLOGIA

ABC DOS OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA | UM GUIA PARA PAIS 52

DOENÇAS DO TÍMPANO 52

OTITE MÉDIA 52

OTORRINOLARINGOLOGIA E ENVELHECIMENTO 52

PEDIATRIA

INTERVENÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS COM AUTISMO 53

ORIENTAÇÃO DIAGNÓSTICA EM PEDIATRIA | DOS SINAIS E SINTOMAS AO 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 53

PERTURBAÇÕES DO ESPECTRO DO AUTISMO | MANUAL PRÁTICO DE INTERVENÇÃO 53

TERAPÊUTICA PEDIÁTRICA EM AMBULATÓRIO 53

PNEUMOLOGIA

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS | MANUAL PRÁTICO 54

GASES NO SANGUE | DA FISIOLOGIA À CLÍNICA 54

PARA EMBALAR ADULTOS QUE DORMEM COM VENTILADOR 54

TABAGISMO | DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO 54

UM OUTRO LADO DAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 55

PSIQUIATRIA & PSICOLOGIA CLÍNICA

ABUSO DE CRIANÇAS E JOVENS | DA SUSPEITA AO DIAGNÓSTICO 55

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NEUROPSICOLÓGICA | ESTUDOS DE CASOS E 
INSTRUMENTOS 55

DEPRESSÃO E SUICÍDIO | UM GUIA CLÍNICO NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 55

HIPNOSE CLÍNICA | TEORIA, PESQUISA E PRÁTICA 56

MANUAL DE PSICOPATOLOGIA 56

MANUAL DE PSIQUIATRIA CLÍNICA 56

PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 56

PSIQUIATRIA FUNDAMENTAL 57

PSIQUIATRIA DE LIGAÇÃO NA PRÁTICA CLÍNICA 57

SAÚDE MENTAL PERINATAL | MATERNIDADE NEM SEMPRE RIMA COM FELICIDADE 57

SER OU NÃO SER PERFEITO? | PERFECIONISMO E PSICOPATOLOGIA 57

SUICÍDIO E COMPORTAMENTOS AUTOLESIVOS | DOS CONCEITOS À PRÁTICA CLÍNICA 58

REUMATOLOGIA

ABORDAGEM TERAPÊUTICA EM REUMATOLOGIA 58

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM REUMATOLOGIA 58

DOENÇAS REUMÁTICAS | GUIA E EXERCÍCIOS PARA DOENTES 58

GRANDES SÍNDROMES EM REUMATOLOGIA 59

REUMATOLOGIA | CASOS CLÍNICOS 59

REUMATOLOGIA FUNDAMENTAL 59

UROLOGIA

UROLOGIA | CASOS CLÍNICOS 59

UROLOGIA FUNDAMENTAL | NA PRÁTICA CLÍNICA 60

VETERINÁRIA

ATLAS DE CITOLOGIA VETERINÁRIA 60



ÍNDICE

ATLAS DE PATOLOGIA VETERINÁRIA | BIOPATOLOGIA 60

HIPOLOGIA | GUIA PARA O ESTUDO DO CAVALO 60

CIÊNCIAS SOCIAIS & CIÊNCIAS FORENSES

CIÊNCIAS FORENSES & CRIMINOLOGIA

CIÊNCIAS FORENSES AO SERVIÇO DA JUSTIÇA 62

ENFERMAGEM FORENSE 62

MEDICINA DENTÁRIA FORENSE 62

PERFIS PSICOCRIMINAIS | DO ESTRIPADOR DE LISBOA AO PROFILER 62

PROFILING, VITIMOLOGIA E CIÊNCIAS FORENSES | PERSPETIVAS ATUAIS 63

PSICOLOGIA CRIMINAL | CONCEITOS E PRÁTICA 63

POLÍTICA & RELAÇÕES INTERNACIONAIS

CAOS URBANO 63

ISLÃO E FUNDAMENTALISMO ISLÂMICO 63

PSICOLOGIA

APRENDER A SER FELIZ | EXERCÍCIOS DE PSICOTERAPIA POSITIVA 64

O PODER DAS EMOÇÕES POSITIVAS 64

PSICOSSOCIOLOGIA DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES | PRINCÍPIOS E PRÁTICAS 64

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CRIMES SEXUAIS | UM GUIA PARA AS VÍTIMAS, 
FAMILIARES E AMIGOS 64

SERVIÇO SOCIAL

SERVIÇO SOCIAL | TEORIAS E PRÁTICAS 65

SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE 65

SERVIÇO SOCIAL NO ENVELHECIMENTO 65

SOCIOLOGIA

PENSAMENTO SOCIOLÓGICO | UMA INTRODUÇÃO DIDÁTICA ÀS TEORIAS 
CLÁSSICAS 65

SAÚDE, MEDICINA E SOCIEDADE | UMA VISÃO SOCIOLÓGICA 66

SOCIOLOGIA DA FAMÍLIA 66

VIDA PRÁTICA

COMO TER SUCESSO NO LINKEDIN 66

ROTA DO PEREGRINO DE FÁTIMA 66

EDUCAÇÃO & CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

FB)RUGT<GJQ)=>)JVJ;<JWXY)ZYNMJR<VJ 68

A APRENDIZAGEM COOPERATIVA NA SALA DE AULA | UM GUIA PRÁTICO PARA O 
PROFESSOR 68

ACTIVIDADES DE COMPREENSÃO GRAMATICAL | EM CRIANÇAS COM IDADE PRÉ-ESCOLAR 68

COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICA PARA PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO 68

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICAS 69

DISLEXIA | ATIVIDADES DE CONHECIMENTO FONOLÓGICO 69

ELEMENTOS DE MATEMÁTICA PARA PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO 69

EU, PROFESSOR, PERGUNTO 69

FORMAR LEITORES | DAS TEORIAS ÀS PRÁTICAS 70

GÉNEROS TEXTUAIS E PRÁTICAS EDUCATIVAS 70

LÍNGUA MATERNA E LITERATURA INFANTIL | ELEMENTOS NUCLEARES PARA 
PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO 70

MODELOS E PRÁTICAS EM LITERACIA 70

O PROFESSOR FAZ A DIFERENÇA 71

UMA ABORDAGEM COGNITIVA DA LEITURA 71

DIDÁTICA

A INTERCULTURALIDADE NA ESCOLA E AS NARRATIVAS DE EXPRESSÃO ORAL 71

ANÁLISE DE ERROS EM FALANTES NATIVOS E NÃO NATIVOS 71

TEORIAS E USOS LINGUÍSTICOS 72

EDUCAÇÃO

[BB)6>N\PTRJQ)>)N>Q6YQRJQ)QY]N>)^;GYY;:)=NY\JQ)>)RJ]JGY 72

E TUDO COMEÇA NO BERÇO! | UM GUIA PARA A EDUCAÇÃO E RESPEITO SOCIAL 72

EDUCAR SEM BATER | UM GUIA PRÁTICO PARA PAIS E EDUCADORES 72

ENGENHARIA & CIÊNCIAS DA TERRA

AUTOMAÇÃO

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 75

AUTÓMATOS PROGRAMÁVEIS 75

CURSO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 75

TÉCNICAS DE AUTOMAÇÃO 75

ELETRÓNICA & ELETROTECNIA

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 76

CURSO DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 76

FUNDAMENTOS DE ELETRÓNICA 76

INTRODUÇÃO À INSTRUMENTAÇÃO MÉDICA 76

INTRODUÇÃO ÀS MICROTECNOLOGIAS NO SILÍCIO 77

PROGRAMAÇÃO DE MICROCONTROLADORES 77

PROPAGAÇÃO E RADIAÇÃO DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS 77

ENGENHARIA OUTROS

DESENHO TÉCNICO MODERNO 77

ÉTICA PARA ENGENHEIROS | DESAFIANDO A SÍNDROME DO VAIVÉM CHALLENGER 78

METROLOGIA INDUSTRIAL 78

GEOMÁTICA

DICIONÁRIO DE CIÊNCIAS CARTOGRÁFICAS 78

FRONTEIRAS TERRESTRES | CONCEITOS E APLICAÇÃO 78

FUNDAMENTOS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 79

PROJETO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 79

TOPOGRAFIA | CONCEITOS E APLICAÇÕES 79

MANUTENÇÃO

APOIO À DECISÃO EM MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ACTIVOS FÍSICOS 79

GESTÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E EDIFÍCIOS 80

MANUTENÇÃO LEAN 80

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA MANUTENÇÃO | DOS CONCEITOS À PRÁTICA... 80

MECÂNICA

FUNDAMENTOS DE TERMODINÂMICA APLICADA | ANÁLISE ENERGÉTICA E 
EXERGÉTICA 80

MECÂNICA APLICADA | UMA ABORDAGEM PRÁTICA 81

MECÂNICA DOS FLUIDOS 81

MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 81

MOTORES ELÉTRICOS 81

TRANSMISSÃO DE CALOR 82

PRODUÇÃO

GESTÃO DE OPERAÇÕES | NA INDÚSTRIA E NOS SERVIÇOS 82

GESTÃO DA PRODUÇÃO 82

PENSAMENTO LEAN | A FILOSOFIA DAS ORGANIZAÇÕES VENCEDORAS 82

GESTÃO & ECONOMIA

CONTABILIDADE & FINANÇAS

CONTABILIDADE ANALÍTICA E DE GESTÃO 84

NO POUPAR É QUE ESTÁ O GANHO! 84

PARA ACABAR DE VEZ COM A ECONOMIA PARALELA 84

PRÁTICA CONTABILÍSTICA | SNC + NCM 84

PRÁTICA FINANCEIRA I | ANÁLISE ECONÓMICA & FINANCEIRA 85

PRÁTICA FINANCEIRA II | GESTÃO FINANCEIRA 85

ECONOMIA

MACROECONOMIA | LIÇÕES & EXERCÍCIOS 85

MICROECONOMIA | LIÇÕES & EXERCÍCIOS 85

PR<;<KJWXY)=Y)>_G>;)`B[B)6JNJ)>GYTYM<J)a)\>QRXY 86

FORMAÇÃO

APRESENTAÇÕES QUE FALAM POR SI 86

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE FORMADORES 86

GESTÃO DA FORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 86



ÍNDICE

PROJETOS DE E-LEARNING | INOVAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO 87

GESTÃO DE PROJETOS

ENGENHARIA DE GESTÃO DE PROJECTOS 87

GESTÃO DE CONHECIMENTO EM PROJETOS 87

\>QRXY)=>)6NYb>RYQ)GYM)Y)M<GNYQYZR)6NYb>GR)`B[B 87

GESTÃO EMOCIONAL DE EQUIPAS | EM AMBIENTE DE PROJECTO 88

GESTÃO MODERNA DE PROJETOS | MELHORES TÉCNICAS E PRÁTICAS 88

GESTÃO OUTROS

A CULPA É DO COMPUTADOR! 88

BALANCED SCORECARD PARA PME E PEQUENAS E MÉDIAS INSTITUIÇÕES 88

CAPITAL INTELECTUAL & DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 89

CASOS DE ESTUDO | USAR, ESCREVER E ESTUDAR 89

CRIAÇÃO & GESTÃO DE MICRO-EMPRESAS & PEQUENOS NEGÓCIOS 89

GESTÃO EMPRESARIAL + CASOS DE ESTUDO (PACK) 89

GESTÃO ESTRATÉGICA | CONCEITOS E PRÁTICA 90

IMPÉRIO DO LUXO | A CONSTRUÇÃO DO SUCESSO 90

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | E INTERNACIONALIZAÇÃO PARA AS ECONOMIAS 
EMERGENTES 90

O MONSTRO DOS E-MAILS 90

INOVAÇÃO

INOVAÇÃO E MARKETING EM SERVIÇOS 91

O PROCESSO DE INOVAÇÃO 91

MARKETING & VENDAS

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO PARA GESTORES 91

MANUAL DE NEGOCIAÇÃO 91

MARKETING PARA EMPREENDEDORES E PEQUENAS EMPRESAS 92

NEGOCIAR 92

NEGOCIAR & VENDER 92

O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | PORQUE É QUE OS CONSUMIDORES 
COMPRAM? 92

RECURSOS HUMANOS

A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO 93

CÁLCULO E PROCESSAMENTO SALARIAL 93

FERRAMENTAS DE COACHING 93

GESTÃO DO DESEMPENHO 93

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS |   MÉTODOS E PRÁTICAS 94

HERRAMIENTAS DE COACHING 94

OS 11 ELEMENTOS DA MOTIVAÇÃO 94

PROTOCOLO EMPRESARIAL 94

RECRUTAMENTO & SELECÇÃO DE PESSOAL 95

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO |   EM AMBIENTE DE ESCRITÓRIO 95

SECRETARIADO

CORRESPONDÊNCIA COMERCIAL 95

SECRETARIADO |   UMA VISÃO PRÁTICA 95

SEGUROS

AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E A INDÚSTRIA SEGURADORA 96

MANUAL PRÁTICO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 96

MANUAL PRÁTICO DOS SEGUROS 96

OS GRANDES DESAFIOS DA INDÚSTRIA SEGURADORA 96

HOTELARIA & TURISMO

EQUIPAMENTOS

HIGIENE, SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E CONGELAÇÃO DE ALIMENTOS 98

INSTALAÇÕES DE GÁS NA HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E CATERING 98

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS HOTELEIROS 98

REFRIGERAÇÃO | TÉCNICAS E COMPETÊNCIAS AMBIENTAIS 98

HOTELARIA

INTRODUÇÃO À GESTÃO COMERCIAL HOTELEIRA 99

INTRODUÇÃO À GESTÃO HOTELEIRA 99

VENTILAÇÃO NA RESTAURAÇÃO E HOTELARIA | TÉCNICAS PARA UMA BOA QAI 99

TURISMO

ECONOMIA E POLÍTICA DO TURISMO 99

GESTÃO DE AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO 100

INTRODUÇÃO À GESTÃO DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA 100

INTRODUÇÃO AO TURISMO 100

TURISMO INTERNO | UMA VISÃO INTEGRADA 100

INFORMÁTICA

BASES DE DADOS & SISTEMAS INTELIGENTES

FUNDAMENTOS DE BASES DE DADOS 102

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES 102

YNJG;>)[Bg E 9i | PARA PROFISSIONAIS 102

SQL | STRUCTURE QUERY LANGUAGE 102

QO;)Q>NV>N)`B[`)| CURSO COMPLETO 103

CAD

3ds MAX | CURSO COMPLETO 103

AutoCAD | DEPRESSA & BEM 103

AutoGJ=)`B[c)a)JutoGJ=);R)`B[c)| CURSO COMPLETO 103

AutoGJ=)`B[d)a)`B[c)| GUIA DE CONSULTA RÁPIDA 104

AutoGJ=)c=)`B[c)| CURSO COMPLETO 104

AutoCAD Civil 3D | DEPRESSA & BEM 104

PROGRAMAÇÃO EM AutoCAD COM AutoLISP E Visual LISP 104

Autodesk Inventor)`B[c)| CURSO COMPLETO 105

Maya | DEPRESSA & BEM 105

R>V<R)`B[F)a)N>V<R);R)`B[F | CURSO COMPLETO 105

Revit Architecture | CURSO COMPLETO 105

DESIGN & MULTIMÉDIA

ARTE DIGITAL | TÉCNICAS DE ILUSTRAÇÃO DIGITAL 106

DESIGN PELO DESENHO | EXERCÍCIOS, JOGOS, PROBLEMAS E SIMULAÇÕES 106

FOTOGRAFIA DIGITAL | TÉCNICAS COM PHOTOSHOP 106

<;;PQRNJRYN)GQc)a)GQd)| CURSO COMPLETO 106

INDESIGN CS5 | CURSO COMPLETO 107

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE SOM 107

INTRODUÇÃO AO DESIGN DE INTERFACES 107

MULTIMÉDIA E TECNOLOGIAS INTERATIVAS 107

PHOTOSHOP CC | DEPRESSA & BEM 108

PRODUÇÃO 3D COM BLENDER | DE PERSONAGENS BÍPEDES 108

SISTEMAS E TÉCNICAS DE PRODUÇÃO ÁUDIO 108

GESTÃO DE PROJETOS

\>QRXY)=>)6NYb>RYQ)GYM)Y)M<GNYQYZR)6NYb>GR)`B[B 108

M<GNYQYZR)6NYb>GR)`B[c)| DEPRESSA & BEM 109

HARDWARE & ARQUITETURA DE COMPUTADORES

ARQUITETURA DE COMPUTADORES 109

CURSO TÉCNICO DE HARDWARE 109

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DIGITAIS 109

MANUAL DE INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES 110

SISTEMAS DIGITAIS | PRINCÍPIOS E PRÁTICA 110

INTERNET & INICIAÇÃO À INFORMÁTICA

DICIONÁRIO DE INFORMÁTICA E NOVAS TECNOLOGIAS 110

PROF. CHIP EXPLICA INFORMÁTICA 110

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | O QUE SÃO? PARA QUE SERVEM? 111

UTILIZAR A INTERNET | DEPRESSA & BEM 111

JOGOS

DESIGN E DESENVOLVIMENTO DE JOGOS 111

TECNOLOGIAS DE PROGRAMAÇÃO DE JOGOS 111

VIDEOJOGOS EM PORTUGAL | HISTÓRIA, TECNOLOGIA E ARTE 112



ÍNDICE

OFFICE

JGG>QQ)`B[B)| DEPRESSA & BEM 112

JGG>QQ)`B[B)|)=YM<T>)J)[[Be 112

JGG>QQ)`B[B)| GUIA DE CONSULTA RÁPIDA 112

JGG>QQ)`B[c)MJGNYQ)a)V]J)| CURSO COMPLETO 113

>_>NGfG<YQ)=>)JGG>QQ)`B[B 113

ZPT=JM>TRJ;)=Y)JGG>QQ)`B[B 113

>_G>;)`BBA)MJGNYQ)a)V]J)| CURSO COMPLETO 113

>_G>;)`B[B)|)=YM<T>)J)[[Be 114

>_G>;)`B[B)| GUIA DE CONSULTA RÁPIDA 114

>_G>;)`B[c)MJGNYQ)a)V]J)| CURSO COMPLETO 114

EXCEL APLICADO 114

>_>NGfG<YQ)=>)>_G>;)`B[B 115

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS COM EXCEL PARA ECONOMIA & GESTÃO 115

ZPT=JM>TRJ;)=Y)>_G>;)`B[B 115

PR<;<KJWXY)=Y)>_G>;)`B[B)6JNJ)>GYTYM<J)a)\>QRXY 115

M<GNYQYZR)YZZ<G>)`B[B)| PARA TODOS NÓS 116

ZPT=JM>TRJ;)=Y)YPR;YYg)`B[B 116

>_>NGfG<YQ)=>)6Yh>N6Y<TR)`B[B)a)`BBA 116

ZPT=JM>TRJ;)=Y)6Yh>N6Y<TR)`B[B 116

6Yh>N6Y<TR)`B[B)| GUIA DE CONSULTA RÁPIDA 117

>_>NGfG<YQ)=>)hYN=)`B[B)a)`BBA 117

ZPT=JM>TRJ;)=Y)hYN=)`B[c 117

hYN=)`B[B)|)=YM<T>)J)[[Be 117

hYN=)`B[B)| GUIA DE CONSULTA RÁPIDA 118

PROGRAMAÇÃO

ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS 118

ELEMENTOS DE PROGRAMAÇÃO COM C 118

ESTRUTURAS DE DADOS E ALGORITMOS EM C 118

FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO USANDO C 119

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO USANDO C 119

LINGUAGEM C 119

Gi)d5B 119

Gi)F5B)GYM)V<QPJ;)QRP=<Y)`B[`)| CURSO COMPLETO 120

PRÁTICAS DE C# | ALGORITMIA E PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 120

PRÁTICAS DE C# | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA POR OBJETOS 120

PROGRAMAÇÃO EM C++ | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS 120

PROGRAMAÇÃO EM C++ | CONCEITOS BÁSICOS E ALGORITMOS 121

COMPILADORES | DA TEORIA À PRÁTICA 121

CURSO PRÁTICO DE JAVA 121

ESTRUTURAS DE DADOS E ALGORITMOS EM JAVA 121

EXERCÍCIOS DE JAVA |   ALGORITMIA E PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 122

FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO EM JAVA 122

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO EM JAVA 122

JAVA 6 E PROGRAMAÇÃO ORIENTADA PELOS OBJECTOS 122

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS EM JAVA 123

PROGRAMAÇÃO EM JAVA |   CURSO COMPLETO 123

PROJETOS DE POO EM JAVA 123

MATLAB | CURSO COMPLETO 123

<TRNY=PWXY)j)6NY\NJMJWXY)>M)V<QPJ;)]JQ<G)`B[B 124

6NY\NJMJWXY)>M)V<QPJ;)]JQ<G)`B[B 124

V<QPJ;)]JQ<G)`B[`)|   CURSO COMPLETO 124

PROGRAMAÇÃO MÓVEL

ANDROID |   INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 124

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PROFISSIONAIS EM ANDROID 125

DESENVOLVIMENTO EM iOS |   CURSO COMPLETO 125

DESENVOLVIMENTO EM WINDOWS 8 |   CURSO COMPLETO 125

REDES & COMUNICAÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DE REDES INFORMÁTICAS 125

ENGENHARIA DE REDES INFORMÁTICAS 126

GESTÃO DE SISTEMAS E REDES EM LINUX 126

GESTÃO PRÁTICA DE REDES | CURSO COMPLETO 126

INTRODUÇÃO ÀS TELECOMUNICAÇÕES 126

REDES CISCO |   PARA PROFISSIONAIS 127

REDES DE COMPUTADORES |   CURSO COMPLETO 127

TCP/IP |   TEORIA E PRÁTICA 127

SEGURANÇA

FIREWALLS | SOLUÇÕES PRÁTICAS 127

SEGURANÇA EM REDES INFORMÁTICAS 128

SEGURANÇA NO SOFTWARE 128

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO & ENGENHARIA DE SOFTWARE

ARQUITECTURA DA GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 128

AUDITORIA E CONTROLO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 128

BUSINESS INTELLIGENCE | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA GESTÃO DE 
CONHECIMENTO 129

EXERCÍCIOS DE UML 129

FUNDAMENTAL DE UML 129

GESTÃO DE PROJECTOS DE SOFTWARE 129

GESTÃO E LIDERANÇA PARA PROFISSIONAIS DE TI 130

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE SOFTWARE 130

IT GOVERNANCE |   A GESTÃO DA INFORMÁTICA 130

PLANEAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 130

SISTEMAS OPERATIVOS

FUNDAMENTAL DO LINUX 131

FUNDAMENTAL DO MAC OS X 131

ZPT=JM>TRJ;)=Y)h<T=YhQ)A 131

FUNDAMENTAL DO WINDOWS 8.1 131

LINUX |   CURSO COMPLETO 132

SISTEMAS OPERATIVOS 132

h<T=YhQ)Q>NV>N)`B[`)|   CURSO COMPLETO 132

TECNOLOGIAS & PROGRAMAÇÃO WEB

ASP.NET MVC 132

JQ65T>R)d5F)|   CURSO COMPLETO 133

JQ65T>R)d5F5[)| ONE ASP.NET, OWIN, IDENTITY, WEB API E SIGNALR 133

CSS3 133

DREAMWEAVER CS5.5 & CS5 |   CURSO COMPLETO 133

FLASH CS5.5 & CS5 |   DEPRESSA & BEM 134

HTML5 134

JavaScript 134

jQuery |   A SUA BIBLIOTECA JavaScript 134

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES EM PHP 135

PROGRAMAÇÃO COM PHP 5.3 135

Q<;V>N;<\LR)d5B)|   CURSO COMPLETO 135

WEB DESIGN |   ESTRUTURA, CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO DE SITES WEB 135

NOTAk)>.$!)1'$C(%,%)!.$C)!.1&#$%).!,+2"%)%)2%/%)J1%&"%)Y&$%,&C41%:)l)!D1!H8%)"%.)
$!D$%.)"%.)(#/&%.)E+!)'#2"').!)!21%2$&'7)*+m(#1'"%.).!,+2"%)'),&'4')'2$!&#%&5

Grande Público
Também para 
Enfermagem

N.º da Edição Novidade
Material Complementar 

na Web
Inclui CD-ROM

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPARAÇÃOPREPARAÇÃO

Em Preparação



OUTROS TÍTULOS DISPONÍVEIS

ISBN TÍTULO AUTOR
Nº 

PÁGINAS
FORMATO

(cm)

CIÊNCIAS FUNDAMENTAIS

nAo9nA`9AFA9`F[9n CINÉTICA QUÍMICA Sotomayor [dd [AD`d

nAo9nA`9AFA9dpo9[ TERAPÊUTICAS ALTERNATIVAS DE ORIGEM BOTÂNICA | EFEITOS ADVERSOS E INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS Barata 132 [d:oD`[

CIÊNCIAS DA SAÚDE

nAo9nA`9AFA9[nF9p A RESPONSABILIDADE MÉDICOS (3.ª ED) Esperança Pina 236 [AD`d

nAo9nA`9AFA9FB`9` ACTIVIDADE FISICA, SAUDE E LAZER | MODELOS DE ANÁLISE E INTERVENÇÃO Pereira/Carvalho doo [AD`d

nAo9nA`9AFA9Bdd9A AJUDAR NA SALA DE PARTOS Veladas 112 [AD`d

nAo9nA`9AFA9FBo9d BEM VIVER PARA BEM ENVELHECER | UM DESAFIO À GERONTOLOGIA E À GERIATRIA Saldanha [pB [d:FD`[

nAo9nA`9AFA9`AF9F DEPRESSÃO | PERSPECTIVA PSICODINÂMICA Coelho 256 [AD`d

nAo9nA`9AFA9c`A9[ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO SNC Maurício 392 13,5x21

nAo9nA`9AFA9cnc9p DOENÇA DE ALZHEIMER | EXERCÍCIOS DE ESTIMULAÇÃO - VOLUME 1 Nunes Pais ``d `[D`n:A

nAo9nA`9AFA9d[F9F OSSOS E ARTICULAÇÕES | LINGUAGEM E TERMINOLOGIA ANATÓMICA ESSENCIAIS Lança/Granja/Romão [`B 13,5x21

nAo9nA`9AFA9[Bn9c PROMOVER A VIDA Collière 388 [d:FD`[

nAo9nA`9AFA9cFA9o TERAPÊUTICA ANTIBIÓTICA DAS INFECÇÕES ORAIS Almeida [Ap 13,5x21

CIÊNCIAS SOCIAIS & CIÊNCIAS FORENSES

nAo9non9pnc9BBF9n HISTÓRIAS DA JSD (ED. CARTONADA) JSD `Bo 15,5x23,5

nAo9non9pnc9BBp9p HISTÓRIAS DA JSD JSD `Bo 15,5x23,5

nAo9non9pnc9BBc9F OPÇÕES ENERGÉTICAS PARA PORTUGAL | PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E CONSUMO EFICIENTE JSD `Bo 15,5x23,5

ENGENHARIA & CIÊNCIAS DA TERRA

nAo9nA`9AFA9ddA9p A QUALIDADE DO AR INTERIOR EM INSTALAÇÕES HOSPITALARES Piteira 112 [d:FD`[

nAo9nA`9AFA9cA[9d CARTAS E PROJECÇÕES CARTOGRÁFICAS (3.ª ED) Gaspar 352 [AD`d

nAo9nA`9AFA9p`A9` GJNRY\NJZ<J)>)\>Y=>Q<J)`BBn CNEG/OE pA` [AD`d

nAo9nA`9odoB9B[9[ CURSO DE TELEVISÃO | VOLUME 1 Laurent 288 [AD`d

nAo9nA`9odoB9B`9o CURSO DE TELEVISÃO | VOLUME 2 Laurent `oB [AD`d

nAo9nA`9AFA9`n`9` DETECÇÃO REMOTA Fonseca/Fernandes `do [AD`d

nAo9nA`9AFA9`oo9F ÓPTICA E FOTÓNICA Ferreira dpB [AD`d

nAo9nA`9AFA9`on9` PAREDES EXTERIORES DE EDIFÍCIOS EM PANO SIMPLES Alves/Sousa `Bo [AD`d

nAo9nA`9AFA9FBd9p RESÍDUOS | GESTÃO, TRATAMENTO E SUA PROBLEMÁTICA EM PORTUGAL Mendes/Oliveira/Lapa Fdo [AD`d

nAo9nA`9odoB9Bo9B SECTOR DOS TRANSPORTES | UMA PERSPECTIVA ENERGÉTICA E AMBIENTAL (2.ª ED) Nabais [dd [AD`d

nAo9nA`9odoB9[`9A SISTEMAS ELECTRÓNICOS COM MICROCONTROLADORES (2.ª ED) Gonçalves cdd [AD`d

nAo9nA`9AFA9ccn9d TOPOGRAFIA GERAL (5.ª ED) Casaca/Matos/Baio dBo [AD`d

GESTÃO & ECONOMIA

nAo9nA`9AFA9do`9A DIRECÇÃO COMERCIAL Justino 256 [AD`d

nAo9nA`9AFA9dn[9n GESTÃO DO DESEMPENHO Seixo [Bd [AD`d

nAo9nA`9AFA9[`[9F NEGOCIAÇÃO | TÉCNICAS & FERRAMENTAS Silva/Ribeiro/Infante 188 [AD`d

INFORMÁTICA

nAo9nA`9A``9Fn`9A c=Q)MJ_)`B[[ | TÉCNICAS PROFISSIONAIS Barata/Santos 296 [AD`d

nAo9nA`9A``9FA`9n JGG>QQ)`BBA | DEPRESSA & BEM Alves c`B [AD`d

nAo9nA`9A``9p[[9F JGG>QQ)`BBA | GUIA DE CONSULTA RÁPIDA Alves dBB 12x18,5

nAo9nA`9A``9dBB9F ADOBE ACROBAT 6 & PDF | CURSO COMPLETO Ferreira 322 [AD`d

nAo9nA`9A``9FF[9d AJAX COM ASP.NET | CURSO COMPLETO Abreu 352 [AD`d

nAo9nA`9A``9`Ao9B ANALISE INTELIGENTE DE DADOS | ALGORITMOS E IMPLEMENTAÇÃO EM JAVA N%1@'qG%&$!?qT!/!. `Bd [AD`d

nAo9nA`9A``9FAc9p APRENDE A PINTAR, ESCREVER E USAR A INTERNET COM O TEU COMPUTADOR Carocinho 96 `[D`A

nAo9nA`9A``9cdc9F APRENDE E DESCOBRE COM O TEU MAGALHÃES Sousa/Carocinho 128 `[D`A

nAo9nA`9A``9p[F9c ASP.NET 3.5 | CURSO COMPLETO Abreu/Carreiro 816 [AD`d

nAo9nA`9A``9pFd9` JPRYGJ=)`B[[)a)JPRYGJ=);R)`B[[ | CURSO COMPLETO Garcia oBo [AD`d

nAo9nA`9A``9A`[9[ JPRYGJ=)`B[`)a)`B[[)| GUIA DE CONSULTA RÁPIDA Santos Fod 12x18,5

nAo9nA`9A``9pdA9d JPRY=>Qg)<TV>TRYN)`B[B | CURSO COMPLETO Costa ABd [AD`d

nAo9nA`9A``9dBc9p C# 3.5 Marques/Pedroso/Figueira doB [AD`d

nAo9nA`9A``9F`n9c COMO CRIAR PÁGINAS WEB | DEPRESSA & BEM (2.ª ED) Coelho [Ap [AD`d

nAo9nA`9A``9F`[9A CORELDRAW 12 | CURSO COMPLETO Centeno d[p [AD`d

nAo9nA`9A``9dFF9F GYN>;=NJh)_d | CURSO COMPLETO Centeno dc` [p:AD`d

nAo9nA`9A``9FnA9` CYBERWAR | O FENÓMENO, AS TECNOLOGIAS E OS ACTORES Santos/Bessa/Pimentel 288 [AD`d

nAo9nA`9A``9Fcn9` DISASTER RECOVERY | UM PARADIGMA NA GESTÃO DA CONTINUIDADE Serrano/Jardim [pB [AD`d

nAo9nA`9A``9p`A9p =N>JMh>JV>N)GQd | DEPRESSA & BEM Oliveira `oB [AD`d



OUTROS TÍTULOS DISPONÍVEIS

ISBN TÍTULO AUTOR
Nº 

PÁGINAS
FORMATO

(cm)

nAo9nA`9A``9p[B9o >_G>;)`BBA | GUIA DE CONSULTA RÁPIDA Alves 392 12x18,5

nAo9nA`9A``9dnd9d >_>NGfG<YQ)=>)JGG>QQ)`BBA Jesus cBd [AD`d

nAo9nA`9A``9`dB9A >_>NGfG<YQ)=>)>_G>;)`BBA Marques `pd [AD`d

nAo9nA`9A``9p[d9p EXERCÍCIOS DE PHOTOSHOP CS3 & CS2 Linhares d[p [AD`d

nAo9nA`9A``9cp`9p FLASH CS3 | CURSO COMPLETO Ferreira ddo [AD`d

nAo9nA`9A``9cpB9` FLASH CS3 | DEPRESSA & BEM Oliveira 232 [AD`d

nAo9nA`9A``9pc`9B Z;JQL)GQd | DEPRESSA & BEM Oliveira 216 [AD`d

nAo9nA`9A``9F[c9` ZNYTR6J\>)`BBc | CURSO COMPLETO Mendes/Mendes/Marques doB [AD`d

nAo9nA`9A``9Fnn9p ZPT=JM>TRJ;)=Y)JGG>QQ)`BBA Neves [pd [d:FD`[

nAo9nA`9A``9Foc9F ZPT=JM>TRJ;)=Y)>_G>;)`BBA Sousa `dB [d:FD`[

nAo9nA`9A``9FoF9n ZPT=JM>TRJ;)=Y)YPR;YYg)`BBA) Pires 236 [d:FD`[

nAo9nA`9A``9pBB9n ZPT=JM>TRJ;)=Y)6Yh>N6Y<TR)`BBA Sousa 236 [d:FD`[

nAo9nA`9A``9Fod9` ZPT=JM>TRJ;)=Y)hYN=)`BBA) Pires `dB [d:FD`[

nAo9nA`9A``9pA[9n ZPT=JM>TRJ;)=Y)hYN=)`B[B Marques/Costa ``d [d:FD`[

nAo9nA`9A``9FpB9p \>QRXY)=>)6NYb>GRYQ)GYM)Y)M<GNYQYZR)6NYb>GR)`BBA Feio 356 [AD`d

nAo9nA`9A``9ccc9p GESTÃO DO RISCO E DA QUALIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE Miguel dpd [AD`d

nAo9nA`9A``9p[A9A GOOGLE  | GUIA DE CONSULTA RÁPIDA (3.ª ED) Urbano `dB 12x18,5

nAo9nA`9A``9ccn9o HARDWARE PCS E PERIFÉRICOS | CURSO COMPLETO)rd5s)>=t Gouveia/Magalhães 328 [AD`d

nAo9nA`9A``9`d`9[ LRM;)d)a)_LRM; | CURSO COMPLETO Coelho dBo [AD`d

nAo9nA`9A``9F[n9d IMAGEM E SOM BiT `Bo [AD`d

nAo9nA`9A``9p`o9c INTERNET SEGURA PARA CRIANÇAS | GUIA PARA PAIS E EDUCADORES Santos/Manteigas `do [AD`d

nAo9nA`9A``9`o`9A INTRODUÇAO AO PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM Garrott/Felgueiras [pB [d:FD`[

nAo9nA`9A``9FdA9A LINQ COM C# Abreu/Morgado 216 [AD`d

nAo9nA`9A``9pBc9B LINUX PARA PCs | CAIXA MÁGICA - O LINUX EM PORTUGUÊS (3.ª ED) R&!?!2$%.qT+2!. `oB [AD`d

nAo9nA`9A``9FAA9d M<GNYQYZR)YZZ<G>)`BBA)6JNJ)RY=YQ)TuQ Sousa/Sousa dpd [AD`d

nAo9nA`9A``9dcF9A M<GNYQYZR)YZZ<G>)6NYb>GR)`BBA | DEPRESSA & BEM (3.ª ED) Silva 352 [AD`d

nAo9nA`9A``9ppc9d M<GNYQYZR)6NYb>GR)`B[B | DEPRESSA & BEM Silva dc` [AD`d

nAo9nA`9A``9d[d9` M<GNYQYZR)V<Q<Y)`BBc | CURSO COMPLETO Silva d[F [AD`d

nAo9nA`9A``9``[9p OUTSOURCING DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Varajão 296 [AD`d

nAo9nA`9A``9c`d9d PASCAL TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO Guerreiro AAp [AD`d

nAo9nA`9A``9dBp9A 6LYRYQLY6)GQd | CURSO COMPLETO Ferreira cod [AD`d

nAo9nA`9A``9Fn[9B 6Yh>N6Y<TR)`BBA | DEPRESSA & BEM Elias [pd [AD`d

nAo9nA`9A``9p[`9` 6Yh>N6Y<TR)`BBA | GUIA DE CONSULTA RÁPIDA Alves 288 12x18,5

nAo9nA`9A``9pF`9o PRODUÇAO 3D COM BLENDER | PARA ARQUITECTURA E PERSONAGENS Bastos `pd [AD`d

nAo9nA`9A``9cAF9p PROGRAMAÇÃO COM CLASSES EM C++ (2.ª ED) Guerreiro Acp [AD`d

nAo9nA`9A``9cpo9o PROGRAMAÇÃO COM EXCEL PARA ECONOMIA & GESTÃO (2.ª ED) Carvalho cpB [AD`d

nAo9nA`9A``9p[n9[ PROGRAMAÇÃO COM EXCEL PARA ECONOMIA E GESTÃO | VOLUME 2 Carvalho cBd [AD`d

nAo9nA`9A``9con9c PROGRAMAÇÃO COM JSP | CURSO COMPLETO Coelho 312 [AD`d

nAo9nA`9A``9[Fd9A PROGRAMAÇÃO EM VISUAL BASIC 6 Campos/Lúcio/Vilar dpd [AD`d

nAo9nA`9A``9[oc9A PROGRAMAÇÃO NA WORLD WIDE WEB COM CGI’s Garrott/Ferreira `Ap [AD`d

nAo9nA`9A``9p`F9` REDES CELULARES Pinto [Ap [AD`d

nAo9nA`9A``9dd[9o SEGURANÇA INFORMÁTICA NAS ORGANIZAÇÕES Mamede 512 [AD`d

nAo9nA`9A``9[`o9o TECNOLOGIA DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS Marques/Guedes F`d [AD`d

nAo9nA`9A``9pcc9A TECNOLOGIAS DE COMPRESSÃO MULTIMÉDIA Ribeiro/Torres cod [AD`d

nAo9nA`9A``9pFn9A PR<;<KJWXY)=Y)>_G>;)`BBA)6JNJ)>GYTYM<J)a)\>QRXY)r`5s)>=t Rodrigues d`d [AD`d

nAo9nA`9A``9pdc9p UTILIZAR O COMPUTADOR | DEPRESSA & BEM rA5s)>=t Neves `pd [AD`d

nAo9nA`9A``9pd[9` V<QPJ;)]JQ<G)`BBo | DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES Loureiro cpB [AD`d

nAo9nA`9A``9`nd9B V<QPJ;)]JQ<G)`BBo | CURSO COMPLETO Loureiro ddo [AD`d

nAo9nA`9A``9pFA9c V<QPJ;)]JQ<G)`B[B | CURSO COMPLETO Loureiro dnp [AD`d

nAo9nA`9A``9pFp9p h<T=YhQ)Q>NV>N)`BBo)N` | CURSO COMPLETO Rosa A[` [AD`d

nAo9nA`9A``9FnF9o hYN=)`BBA | =YM<T>)J)[[Be V'? `do [AD`d

nAo9nA`9A``9pBo9F hYN=)`BBA | GUIA DE CONSULTA RÁPIDA Alves cBp 12x18,5
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A SUA EDITORA PARA 
CIÊNCIAS SOCIAIS, FORENSES E DA EDUCAÇÃO

GRANDE PÚBLICO APOIO AO ENSINO SUPERIOR

ESTUDANTES E PROFISSIONAIS

Quando as instabilidades políticas, as catástrofes naturais, as crises 
económicas e sociais, os dilemas individuais e as preocupações fami-
liares parecem assolar o Homem enquanto ser social… 

A mensagem, a informação, a qualidade e o rigor que colocamos nos 
nossos livros são os contributos mais valiosos que podemos dar: um 
registo do momento em que vivemos, uma contribuição para a histó-
ria, uma ferramenta para conseguir olhar esse novo mundo… 

E foi para dar resposta aos leitores que direta ou indiretamente se 
interessam por este novo mundo que nasceu a PACTOR. 

Dando continuidade à linha editorial do Grupo LIDEL, o maior grupo 
!"#$%&#'()*%&$+,+-.)"!)(#/&%.)$012#1%.)!)1#!2$341%.5)#2#1#67%.)'.)2%..'.)
*+8(#1'9:!.)2%)42'()"%)'2%)"!);<=<)!)0)1%7)7+#$%)%&,+(>%)?+!)1%2-
tamos já com alguns dos tops nacionais na área das ciências sociais, 
forenses e da educação.
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APOIO AO ENSINO
SUPERIOR & INVESTIGAÇÃO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

APOIO AO ENSINO
SUPERIOR & INVESTIGAÇÃO

APOIO AO ENSINO
SUPERIOR & INVESTIGAÇÃO

APOIO AO ENSINO
SUPERIOR & INVESTIGAÇÃO

!  Fundamentos de Deonto-
logia e Direito

!  Aprendizagem através de 
casos 

!  Noções de direito, aspetos 
éticos e regulamentares

!  Comercialização de 
medicamentos, 
rotulagem e publicidade

!  Funcionamento de uma 
farmácia ou de um local 
de venda de MNSRM

!  Prescrição e dispensa de 
medicamentos genéricos

!  Venda de medicamentos 
na Internet e ao domicílio

MARA PEREIRA GUERREIRO | ANTÓNIO AUGUSTO FERNANDES

978-972-757-890-0
248 pp. ! 17x24 cm

!  Autoconhecimento
!  Motivação
!  Gestão do tempo, 

prioridades e tarefas
!  Atenção e memória
!  Apontamentos
!  Realização e 

apresentação de 
trabalhos

!  "#$%&'()*+)*,#-.
!  Pesquisa e redação
!  Apresentações orais
!  Trabalhos de grupo
!  Avaliação

A entrada no Ensino Superior constitui 
+7')$&'2.#9@%)$@%)"!.'4'2$!)?+'2$%)!2-
riquecedora, marcada por diversas trans-
A%&7'9:!.) !B !C*!&#-21#'.5) $'2$%) ') 23/!()
pessoal, como familiar e social. E porque 
!.$+"'&) 2%) D2.#2%) E+*!&#%&) .#,2#41') /#-
/!21#'&)+7)1%2F+2$%)"!)$'&!A'.)!)!C#,-2-
cias académicas que implicam competên-

cias de estudo e níveis mais elevados de 
'+$%&&!,+('9@%5)"#.1#*(#2'B!)!2/%(/#7!2-
to por parte do aluno, este Guia para o 
D.$+"'2$!) '*&!.!2$'G.!) 1%7%) +7) !C1!-
(!2$!)'+C#(#'&)*'&')')%&,'2#H'9@%)"%).!+)
tempo e estudo e, sobretudo, para a pro-
moção do seu sucesso académico, em par-
ticular, e do seu bem-estar, em geral.

GRAÇA SECO | ANA PATRÍCIA PEREIRA | LUÍS FILIPE | SANDRA ALVES | ANA LÚCIA DUARTE

COMO TER SUCESSO NO ENSINO SUPERIOR | SEGUNDO BOLONHA

!  Plano procura                       
de emprego

! CV
!  Carta de apresentação
!  Cuidados nos contactos
!  Testes psicotécnicos, 

provas de grupo, 
entrevistas, case studies

!  Estágios
!  Trabalhar no estrangeiro
!  Trabalho temporário
!  Empreendedorismo
!  Redes sociais

978-989-693-019-6
248 pp. ! 14,5x21 cm

Acabou a sua Licenciatura ou Mestrado? 
Ficou desempregado? Como (re)entrar 
no mercado de trabalho? Garanta o seu 
Sucesso! Com este Guia Prático consegui-
rá traçar um plano de procura de empre-
go e ultrapassar com sucesso o processo 
de seleção. Dando informações essen-
ciais para redigir uma carta de apresenta-
ção ou um Curriculum Vitae, para prepa-

rar-se para os testes psicotécnicos, provas 
de grupo ou entrevistas, este livro apre-
senta-lhe ainda algumas das tendências 
'$+'#.)I.)?+'#.)2@%)"!/!&6)41'&)#2"#A!&!2-
$!J)A'H!&)+7)!.$6,#%5)$&'8'(>'&)2%)!.$&'2-
geiro, contactar empresas de trabalho 
temporário, recorrer às redes sociais e, 
porque não, criar o seu próprio emprego.

ANA ROCHA | OLIVER RÖHRICH

COMO PROCURAR E CONSEGUIR EMPREGO |   GUIA PRÁTICO                               
DO CANDIDATO

APOIO AO ENSINO
SUPERIOR & INVESTIGAÇÃO

MARIA JOSÉ SOUSA | CRISTINA SALES BAPTISTA
! Investigação  
! /#0&1()*+.*2&23&)45.$.
! Modelo de análise 
! Métodos de investigação
! Recolha, análise e 

interpretação de dados 
!   Conclusões e 

recomendações 
!   Redacção
!   Apresentação e defesa  

da tese/dissertação

Com o principal objectivo de se constituir 
+7)'+C#(#'&)*'&')%)*&%1!..%)"!)#2/!.$#,'-
ção inerente à elaboração de trabalhos 
académicos, surge o presente livro, es-
$&+$+&'"%)I)(+H)"%.)1+&.%.).!,+2"%)K%(%-
nha e apresentando de forma muito ob-
jectiva, e com uma linguagem simples e 
clara, os principais conceitos e aspectos 
formais relacionados com a elaboração 
"!)$&'8'(>%.)1#!2$341%.L)D.$!),+#')*&6$#1%5)

dividido em 9 etapas, sugere percursos 
de investigação quantitativa e/ou quali-
tativa, apresentando também os princi-
*'#.) !&&%.) ') !/#$'&L) M%) 1'*3$+(%) 42'(5) 0)
apresentada uma síntese destas etapas 
"!)#2/!.$#,'9@%5)8!7)1%7%)"#/!&.%.)!C!7G
plos e instrumentos que podem ser utili-
H'"%.) *'&') A'1#(#$'&) ') !('8%&'9@%) "!) N!-
ses, Dissertações ou Relatórios de Investi-
gação.

COMO FAZER INVESTIGAÇÃO, 
DISSERTAÇÕES, TESES E RELATÓRIOS | SEGUNDO BOLONHA 

978-989-693-013-4
168 pp. ! 14,5x21 cm

978-989-693-001-1
192 pp. ! 14,5x21 cm

Com uma abordagem prática, este livro 
cobre, por um lado, todo o circuito do me-
dicamento, desde os ensaios clínicos à 
venda de medicamentos pela internet e 
ao domicílio, e por outro, outras matérias 
não estritamente relacionadas com o me-
dicamento, mas complementares ao seu 
estudo, como fundamentos de ética na 
prestação de cuidados de saúde, deon-
tologia farmacêutica e noções de Direito 
para não juristas.

Esta é uma obra indispensável a quem 
pretenda conhecer a regulamentação 
do medicamento e da atividade farma-
cêutica, sendo indicada para alunos de 
O#-21#'.) P'&7'1-+$#1'.) !) 6&!'.) '42.5)
8!7) 1%7%) *'&') *&%4..#%2'#.) ?+!) *&!-
$!2"'7) '$+'(#H'&) %.) .!+.) 1%2>!1#7!2-
tos ou que pretendam ter sobre estes 
uma visão panorâmica ou um ponto de 
partida.

DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA
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CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

APOIO AO ENSINO
SUPERIOR & INVESTIGAÇÃO

APOIO AO ENSINO
SUPERIOR & INVESTIGAÇÃO

APOIO AO ENSINO
SUPERIOR & INVESTIGAÇÃO

APOIO AO ENSINO
SUPERIOR & INVESTIGAÇÃO

!  Passos preliminares, 
início e decurso  
da investigação

!  Equilíbrio pessoal
!  Redação da dissertação/ 

/tese
!  Apresentação, defesa  

do trabalho e sua 
disseminação

!  Projeto de investigação 
contratual

!  Ética

LUIS ADRIANO OLIVEIRA

978-972-757-742-2
192 pp. ! 14,5x21 cm

Sendo um guia de Boas Práticas, o presen-
te livro tem por objetivo enquadrar o leitor 
no seu percurso de investigação – desde a 
escolha inicial do tema até à defesa do 
$&'8'(>%) 42'(5) A%&2!1!2"%G(>!) #2"#1'9:!.)
1%21#.'.)7'.)A'1#(7!2$!)'"'*$6/!#.)I.)!C#-

gências de cada instituição. É dada priori-
dade ao que pode efetivamente apoiar o 
leitor, acompanhando-o de perto nas su-
cessivas fases do trabalho.
Q$#()$'7807)*'&')*&%F!$%.)"!)47)"!)1+&.%)
e projetos de investigação contratual.

DISSERTAÇÃO E TESE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SEGUNDO BOLONHA

978-972-757-916-7
224 pp. ! 14,5x21 cm

!**Pergunta de partida ou 
problema de investigação

!  Exploração
!**Problemática
!**Construção do modelo  

de análise
!  Observação
!  Análise das informações, 

discussão e conclusão
!  Comunicação da 

inves tigação
!**Estrutura de um trabalho 
6&#%,7$6)

!**Apresentação oral

Quando confrontado com a necessidade 
"!)&!'(#H'&)%+)'*&!.!2$'&)+7)$&'8'(>%)1#!2-
$341%5)7+#$'.) .@%)'.)"R/#"'.)?+!).+&,!7)
'%) (!#$%&) S!.$+"'2$!) %+) *&%4..#%2'(TL) U!-
*(!$%)"!)!C!7*(%.) &!'#.5) !C!&131#%.)*&6$#-
1%.)!) 1'#C'.)"!)"!.$'?+!5)!.$!) (#/&%)'*&!-
senta as 7 etapas de um processo de inves-
tigação. Os conceitos teóricos são abor  -
dados de forma concisa, sendo dada ênfa-
.!)I)!C!7*(#41'9@%)*'&')7!(>%&)$&'2.7#$#&)

as ideias-chave. São analisados detalhada-
mente os inúmeros aspe tos a ter em conta 
*'&') .!) 1%2.!,+#&)+7') &!"'9@%)!C37#')!)
uma comunicação oral perfeita de um tra-
8'(>%)1#!2$3)41%5).!2"%)"'"'.)'%)(!#$%&)"#-
1'.)R$!#.)*'&')7'C#7#H'&)%).!+).+1!..%L)V)
(#/&%)42'(#H')1%7)%)*&%1!..%)"!)'26(#.!)"%)
local/evento onde esta é inserida e com 
inúmeros conselhos para a apresentação 
pessoal e elaboração de slides.

MARGARIDA POCINHO

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                             
DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

978-972-757-942-6
208 pp. ! 14,5x21 cm

!  Ciência e investigação 
6&#%,7$6.

! Ética na ciência
! O erro na investigação 
6&#%,7$6.

! 8)%9&,)1*+#*&%,#5#11#* 
e de compromisso

! Reconhecimento de 
mérito em investigação 
6&#%,7$6.

! Ética na avaliação  
+.*&%0#1,&4.'()*6&#%,7$6.

! Reação à conduta 
6&#%,7$6.*6#%1:5;0#3

Independentemente do domínio temático 
em apreço – físico, biológico ou social – a 
investigação tem por objetivo essencial 
!C*'2"#&) '.) A&%2$!#&'.) "%) 1%2>!1#7!2$%)
!C#.$!2$!L)V).+1!..%)"!)$@%)'78#1#%.')7#.-
são pressupõe que se encontre assegura-
"%)+7)!(!/'"%)23/!()"!)1%24'29'5)2%)#2$!-
&#%&)"')*&W*&#')1%7+2#"'"!)1#!2$341'5)*%&)
+7)('"%5)!)!2$&!)')1%7+2#"'"!)1#!2$341')!)
').%1#!"'"!5)*%&)%+$&%L)X%&)/!H!.) #7*&+-

dentemente subestimada, a vertente ética 
de um trabalho de investigação coloca-se 
sempre que esse trabalho puder interferir 
com interesses e/ou direitos de terceiros 
(pessoas, animais, comunidades, socieda-
des, instituições). Embora em grande me-
dida aplicável a qualquer domínio temáti-
co, este livro incide predominantemente 
sobre a questão ética aplicada à investiga-
ção em ciência e tecnologia.

LUIS ADRIANO OLIVEIRA

ÉTICA EM INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

978-972-757-911-2
472 pp. ! 17x24 cm

ÉTICA, DEONTOLOGIA E DIREITO MÉDICO
J. A. ESPERANÇA PINA

Este livro representa um estudo aprofun-
dado e interligado nos aspectos éticos, de-
ontológicos e jurídicos. Tem como principal 
objectivo reunir num só documento a nu-
7!&%.')!)"#.*!&.')8#8(#%,&'4').%8&!)0$#1'5)
deontologia e direito médico, nem sempre 
'1!..3/!()'%)(!#$%&L)Y)+7')%8&')"!)!C$&!7')
utilidade para juristas e médicos ao permi-
$#&)+7')(!#$+&')'1$+'(#H'"').%8&!)%.)*&%8(!-
mas relacionados com a responsabilida-  
de médica. Dado o aumento do número de 

acções nos tribunais, motivados pelas rápi-
"'.)7%"#41'9:!.)"!/#"%)I)!/%(+9@%).%1#'(5)
I) *&%,&!..#/') "!.7#$#41'9@%) "%) *'*!() "%)
médico, aos avanços tecnológicos da Me-
"#1#2') !) I) *&%,&!..#/') 1%2.1#!21#'(#H'9@%)
dos utentes no que respeita aos seus di-
reitos, acreditamos que este livro é uma 
mais-valia nesta área. Será igualmente útil 
para os estudantes de Direito e de Medici-
na que encontram aqui compilado tudo o 
que é importante sobre este assunto.

! Bioética e direitos humanos 
e das comissões de ética

!*<=#5676&)*+.*>5)$11()*
médica

! Relação médico-doente
! Responsabilidade 

disciplinar, civil e penal 
do médico

! Responsabilidade do 
médico pelo início da 
0&+.?*>#3.*0&+.?*%)*$-*+.*
vida, perante a morte
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ANATOMIA HUMANA DA LOCOMOÇÃO
J. A. ESPERANÇA PINA

978-972-757-631-9
596 pp. ! 17x24 cm

J. A. ESPERANÇA PINA

978-972-757-000-3
184 pp. ! 17x24 cm

ANATOMIA
ANATOMIA GERAL E DISSECÇÃO HUMANA
J. A. ESPERANÇA PINA

Esta obra permite ao aluno estabelecer 
uma interligação entre a teoria e a prática, 
entendendo desta forma os dois pilares 
fundamentais que sustentam o conheci-
mento do corpo humano: a anat o mia ca-
davérica e a anatomia do ser vivo. Ao disse-
car-se um cadáver, torna-se mais simples o 
entendimento da morfologia humana. Este 
guia de trabalhos práticos de dissecção é o 
resultado de múltiplos ensaios feitos ao 
longo de muitos anos pela equipa do De-

partamento de Anatomia da Faculdade de 
Ciências Médicas de Lisboa. Está dividido 
!7)=;)1'*3$+(%.5).!2"%)!7)$%"%.)!(!.)!.$+-
dados as estruturas de referência, a posição 
da peça, as incisões cutâneas e os diversos 
planos que se vão encontrando durante a 
"#..!19@%L)M+7')0*%1')!7)?+!)')!.1'..!H)
de cadáveres para dissecção aumenta galo-
pantemente, torna-se ainda mais relevante 
*&%7%/!&)!)!C*%&)!.$')$012#1'5)$@%)#7*&!.-
1#2"3/!()*'&')%)'*&!2"#H)"%)1%&*%)>+7'2%L

! Anatomia humana geral
! Noções gerais de dissecção 
! Cabeça
! Pescoço
! Tórax
! Abdómen
! Pélvis
! Períneo
! Dorso
! Membro superior
! Membro inferior

!  Anatomia geral do 
coração e vasos

!  Coração e vasos em TC, 
RM, radiologia,  
#-*#6)45.$.*#*#-*
6&%,&45.$.

ANATOMIA HUMANA DO CORAÇÃO E VASOS
J. A. ESPERANÇA PINA

Este último volume do Tratado de Anato-
7#')0)8'.!'"%)2')/'.1+('&#H'9@%)2%&7'()!)
"!42#$#/'5)1%7%).!)%8.!&/')2%)'"+($%5)'.-
.#7)1%7%)2')/'.1+('&#H'9@%) A!$'()%+)*('-
1!2$6&#'5) !2$&!) %) 47) "') ZL[) .!7'2') "')
vida intra-uterina e o nascimento. Descre-
ve os sistemas arterial, venoso e linfático, 
')/'.1+('&#H'9@%)!)#2!&/'9@%)"!)W&,@%.5)')
7#1&%/'.1+('&#H'9@%)"!)W&,@%.5)!)%) 1%&'-
9@%)!)/'.%.)!7)'2,#%,&'4'5)!7)NO)!)U\5)

!7)!1%,&'4')!)!7)1#2$#,&'4'L) D.$!) (#/&%5)
?+!)&!R2!)7'#.)"!)]<<)#(+.$&'9:!.)#7*&!.-
sas a cores, foi escrito essencialmente a 
pensar nos estudantes em início da carrei-
&') +2#/!&.#$6&#'5) 1%7) ') 42'(#"'"!) "!) '"-
quirir os conhecimentos indispensáveis à 
sua prática clínica, sejam eles futuros mé-
dicos, enfermeiros ou técnicos superiores 
de saúde; é também útil ao futuro médico 
generalista.

ANATOMIA

ANATOMIA

978-972-757-653-1
592 pp. ! 17x24 cm

Primeiro volume do Tratado de Anatomia, 
impresso a cores num papel de elevada 
qualidade que evidencia os pormenores 
"'.)4,+&'.)S^_<)"!.!2>%.)!.?+!76$#1%.)
!)&'"#%,&'4'.TL)P%#)!.1&#$%)!..!21#'(7!2-
te a pensar nos estudantes em início da 
carreira universitária, nos futuros médi-
cos de Medicina Geral e Familiar e nos li-
cenciados em Medicina. Esta nova edi-
9@%5)',%&')1%7)`=)1'*3$+(%.5)A%#)&!7%"!G
('"')!)'1$+'(#H'"'5)!7)!.*!1#'()')'2'$%-

mia funcional, a anatomia de superfície e 
artística, a anatomia craniológica, a ana-
$%7#')"')(%1%7%9@%)!7)$%7%,&'4')1%7-
*+$%&#H'"')SNOT)!)!7)&!..%2a21#')7',20-
$#1')SU\T5)!7)!1%,&'4'5)!)!7)'&$&%.1%*#'L)
Tal como os restantes volumes, baseou-
-se na Terminologia Anatomica do Fede-
rative Committee on Anatomical Termi-
nology, publicada na dependência da In-
ternational Federation of Associations of 
Anatomists (IFAA).

!  Anatomia humana  
da locomoção passiva 
(Osteologia e Artrologia) 

!  Anatomia humana  
da locomoção activa 
(Miologia) 

!  Anatomia funcional 
!  Anatomia de superfície  

e artística 
!  Anatomia da locomoção 

em radiologia 
!  Anatomia da locomoção 
#-*#6)45.$.

ANATOMIA

978-972-757-662-3
688 pp. ! 17x24 cm

!  Órgãos: respiratórios, 
digestivos, urinários, 
genitais masculinos, 
genitais femininos e 
linfóides

!  Anatomia dos órgãos em 
5.+&)3)4&.?*#-*,)-)*45.$.*
computorizada (TC)  
e ressonância magnética 
@/AB?*#-*#6)45.$.*#*#-*
endoscopia

ANATOMIA HUMANA DOS ÓRGÃOS

M!.$!)_Lb)/%(+7!)"%)N&'$'"%)"!)c2'$%7#')
(impresso a cores num papel de elevada 
?+'(#"'"!5) 1%7)Z;])4,+&'.T5) .@%)"!.1&#-
tos os órgãos respiratórios, digestivos, uri-
nários, genitais masculinos e femininos, 
linfóides, endócrinos, o períneo e o perito-
neu. É também estudada a Anatomia Hu-
mana dos Órgãos através da imagem em 
&'"#%(%,#'5) !7) NO) !) U\5) !7)!1%,&'4') !)
em endoscopia. Foi escrito essencialmente 
a pensar nos estudantes de Medicina e de 

\!"#1#2') d!2$6&#'5) 1%7) ') 42'(#"'"!) "!)
lhes fornecer os conhecimen tos indispen-
sáveis à sua prática clínica, bem como nos 
estudantes de Enfermagem. A obra é tam-
bém destinada ao futuro médico gene-  
ralista que precisa de bases seguras em 
c2'$%7#')D.*('212%(W,#1'5)')47)"!)1%7-
preender as noções semiológicas, patoló-
gicas e de diagnóstico diferencial, funda-
mentais ao estudo da Medi cina Interna e 
da Clínica Geral.
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ANATOMIA

978-972-757-511-4
656 pp. ! 17x24 cm

! Qualidade e segurança  
do doente

! Testes de diagnóstico  
e curvas ROC

! Controlo da qualidade
! Ensaios clínicos
! Regressão logística
! Sistemas de Informação 

em saúde
! Sistemas de Informação 
C#)45;$6.*#-*1.D+#

! Conceitos básicos
! Inferência estatística 
! Estudos descritivos 
! Estudos analíticos 
! Testes estatísticos 
! Estudos longitudinais 
! Modelação estatística 
! Mensuração 
! Estudos experimentais 
! Meta-análise de ensaios 

clínicos

! Distribuições e inferências 
em dados categóricos

! Tabelas de contingência 
! Modelos loglineares  

e de regressão parcial
! Modelos para casos 

emparelhados
! Variáveis ordinais  

e análise da tendência
! Análise de conteúdo com 

o Text Analysis

!* Medula espinhal
!* Tronco encefálico
!* Cerebelo
!* Meninges
!* Sistema nervoso 

autónomo
!* Órgãos dos sentidos
!* Grandes vias de condução 

e aplicações clínicas
!* Anatomia radiológica  

do sistema nervoso central

ANATOMIA HUMANA DA RELAÇÃO
J. A. ESPERANÇA PINA

D.$!) ;Lb) /%(+7!) "%) N&'$'"%) "!) c2'$%7#')
S1%7)7'#.)"!)Z<<)#(+.$&'9:!.)')1%&!.T) A%#)
escrito para estudantes universitários, com 
')42'(#"'"!)"!)A'1+($'&)1%2>!1#7!2$%.)#2-
dispensáveis à sua vida clínica, bases segu-
ras em Anatomia Neurológica e Estesiológi-
1'5)')47)"!)1%7*&!!2"!&!7)'.)8'.!.)"')
semiologia, da patologia e do diagnóstico 
diferencial, fundamentais ao estudo da 
Neurologia, Neurocirurgia, Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia e Medicina Dentária. 

Foi também escrito para licenciados e mes-
trandos em Medicina para poderem prepa-
rar os internatos da especialidade em Neu-
rologia, Neurocirurgia, Neurorradiologia, 
Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Medi-
cina Física e de Reabilitação, Cirurgia Plásti-
ca e Reconstrutiva, Estomatologia e os vá-
rios ramos da Ciência da Imagem Médica, 
bem como para outros cursos da área das 
Ciências da Saúde, entre os quais Enferma-
gem, Fisioterapia e Medicina Dentária.

ANÁLISE CATEGÓRICA, ÁRVORES DE DECISÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO
MARIA HELENA PESTANA | JOÃO NUNES GAGEIRO

Este livro é uma ferramenta indispensá-
vel em Ciências Sociais e da Saúde, na 
análise de dados categóricos, árvores de 
decisão e análise de conteúdo, apoiado 
em 67 casos da vida real complementa-
dos com o software SPSS, de modo a tor-
ná-lo acessível a uma vasta gama de lei-
$%&!.5).!7)*!&"')"%)&#,%&)1#!2$341%L)e21(+#)
os principais métodos de análise categó-
rica, aplicados tanto em tabelas de con-

$#2,-21#'5) 1%7%)2')!C*(#1'9@%)"!) /'&#6-
veis de resposta, nominal ou ordinal, em 
função de variáveis de quaisquer nature-
H'.5) &!1%&&!2"%) '%.)7%"!(%.) "!) &!,&!.-
são logística, ou ainda quando se preten-
de apenas conhecer a associação entre 
variáveis qualitativas, através dos mode-
los loglineares e de regressão parcial (PLS). 
Abrange também os modelos Chaid e Cart 
das árvores de decisão.

A. GOUVEIA DE OLIVEIRA

fK#%!.$'$3.$#1')d!.1%"#41'"'g).+&,!)1%7%)
');L[)!"#9@%)"%)'2$!&#%&)$3$+(%)fK#%!.$'$3.$#-
1'5)D*#"!7#%(%,#')!)e2/!.$#,'9@%g5)!7)?+!5)
'(07)"')2!1!..6&#')'$+'(#H'9@%)"'.)7'$0-
rias, foi dado especial enfoque aos ensaios 
1(32#1%.5) I) '26(#.!) "!) !.$+"%.) !C*!&#7!2-
tais, à mensuração e aos aspetos dos testes 
estatísticos.
Nesta nova edição, a Bioestatística continua 
').!&)!C*(#1'"').!,+2"%)+7')7!$%"%(%,#')
apropriada para médicos, farmacêuticos, 

enfermeiros, odontologistas, nutri cionistas 
e estudantes destas especialidades, intro-
"+H#2"%G.!)%)A+2"'7!2$%)"!)1'"')70$%"%)
estatístico e a sua interpretação, e dispen-
.'2"%G.!)')F+.$#41'9@%)7'$!76$#1'L
V)(#/&%)!.$6)!.1&#$%)!7)"%#.)23/!#.)"!)"#41+(-
dade para contemplar também o leitor in-
teressado nos cálculos e em compreender 
como é que se chega às fórmulas, seja o 
*&%4..#%2'()"!).'R"!)%+)%)*!.?+#.'"%&)1(3-
nico. 

BIOESTATÍSTICA E QUALIDADE NA SAÚDE
GILDA CUNHA | MARGARIDA EIRAS | NUNO TEIXEIRA

A Bioestatística, Sistemas de Informação 
SEeT)!)E#.$!7'.)"!)e2A%&7'9@%)h!%,&641')
(SIG) constituem hoje áreas estratégicas e 
de suporte ao desenvolvimento de Políti-
cas da Qualidade para a Saúde. De uma 
forma integradora, e baseada em casos 
práticos, são apresentados ao longo de 7 
capítulos temas que permitem a adminis-
$&'"%&!.) >%.*#$'('&!.5) *&%4..#%2'#.) "!)
saúde em geral, estatísticos ou qualquer 
cidadão com interesse na área da Saúde e 

da Qualidade aprofundar conhecimentos 
e dominar técnicas potenciadoras de uma 
7!(>%&)1%7*&!!2.@%)!)7%2#$%&#H'9@%)"!)
processos em Saúde. Da análise do risco 
ao controlo da qualidade, da implementa-
ção de sistemas de informação ao estudo 
!.*!1#'(#H'"%)"%.) A!2W7!2%.5)')i+'(#"'-
de na Saúde é percepcionada como uma 
atitude a desenvolver, resultante de um 
trabalho continuado e de equipa no qual 
cada um tem o seu papel a desempenhar.

BIOESTATÍSTICA & ESTATÍSTICA

978-972-757-585-5
576 pp. ! 17x24 cm

BIOESTATÍSTICA & ESTATÍSTICA

BIOESTATÍSTICA & ESTATÍSTICA

978-989-752-044-0
304 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-684-5
256 pp. ! 17x24 cm

BIOESTATÍSTICA DESCODIFICADA |   BIOESTATÍSTICA, EPIDEMIOLOGIA E 
INVESTIGAÇÃO
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BIOQUÍMICA | ORGANIZAÇÃO MOLECULAR DA VIDA
ALEXANDRE QUINTAS | ANA PONCES FREIRE | MANUEL J. HALPERN

978-972-757-692-0
656 pp. ! 17x24 cm

JOSÉ A. MARTINHO SIMÕES E COLABORADORES

978-972-757-412-4
196 pp. ! 17x24 cm

BIOESTATÍSTICA & ESTATÍSTICA
ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS DA SAÚDE
GILDA CUNHA | M.ª ROSÁRIO MARTINS | RICARDO SOUSA | FILIPA FERRAZ OLIVEIRA

A facilidade de recurso a software estatísti-
co, para tratamento e análise de dados, 
veio reforçar a urgência de um ensino da 
!.$'$3.$#1')1'*'H)"!)"%$'&)"!)1%7*!$-21#'.)
adequadas todos os que ainda possam ter a 
ilusão de que um programa informático 
.+8.$#$+#)%).'8!&)1#!2$341%L)D.$!)(#/&%)0)"!"#-
cado à estatística descritiva, abordando 5 
$!7'.) %&,'2#H'"%.) !7) `) 1'*3$+(%.5) 2%.)
?+'#.) .!) '*&!.!2$'7) !C!7*(%.) "!) '*(#1'-
9@%) !) .!) #2$!,&'7) !C!&131#%.) &!.%(/#"%.5)

1%7)&!1+&.%)'%)DC1!()!)'%)EXEE5)8!7)1%7%)
!C!&131#%.)*&%*%.$%.L)
Constituindo-se como um elemento útil para 
todos os que, ao nível do Ensino Superior, 
queiram adquirir competências no âmbito 
do tratamento e análise de dados, com apli-
cação às diferentes áreas da saúde, esta 
obra dirige-se particularmente aos alunos e 
*&%4..#%2'#.)(#,'"%.)I.)O#-21#'.)"')E'R"!5)
nomeadamente Medicina, Tecnologias da 
Saúde e Enfermagem.

! Análise estatística
! Variáveis
! /#>5#1#%,.'E#1*45;$6.1*

de variáveis 
! Caracterização dos dados
! Medidas de localização, 

de dispersão, de assimetria 
e de curtose 

! Correlação
! Associação

! Células procariotas, 
fagocíticas, neoplásicas, 
vegetais, estaminais  
e do sistema nervoso

! Membranas biológicas  
e celulares

! Matriz extracelular
! O ciclo celular: mitose, 

meiose e gametogénese

BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
CARLOS AZEVEDO | CLAUDIO E. SUNKEL

D.$')`L[)!"#9@%)1%2.$#$+#)+7')%8&')1#!2$341')
1%7)_;)1'*3$+(%.5)1'"')+7)"!.!2/%(/!2"%)
diferentes matérias correspondentes ao co-
nhecimento de tipos de células, seus orga-
nelos e estruturas, com especial desenvolvi-
mento dos diferentes aspetos moleculares. 
X'&')!.$')&!/#.@%)"%) (#/&%)1%2)$&#8+3&'7)jZ)
docentes e investigadores doutorados de 
Universidades nacionais e estrangeiras, 
especialistas nos temas que desenvolvem. 
D.$')%8&'5)*!&7'2!2$!7!2$!)'$+'(#H'"')

nas edições anteriores, tem recebido inú-
meras manifestações de apreço pela quali-
"'"!) "%) $!%&) "%.) $!C$%.) !) "') #1%2%,&'4')
correspondente. É de notar que, pela pri-
7!#&')/!H5)%.)"!.!2>%.)!)!.?+!7'.).@%)')
cores, realçando o aspeto visual da obra. O 
livro destina-se principalmente aos alunos 
do Ensino Secundário pré-universitário, es-
tudantes universitários e dos politécnicos de 
variados cursos que têm nas matérias de 
Biologia a base dos seus programas.

BIOLOGIA CELULAR

BIOQUÍMICA

978-972-757-431-5
784 pp. ! 21x27,5 cm

D.$!)(#/&%)2'.1!+)"')2!1!..#"'"!)"!)!C#.-
tir uma obra de referência universitária 
na área da Bioquímica em língua portu-
,+!.'L)X&%A+.'7!2$!)#(+.$&'"%)1%7)4,+-
ras originais, apresenta de uma forma 
completa todas as matérias essenciais ao 
estudo da Bioquímica e ainda uma selec-
ção dos tópicos mais recentes de investi-
,'9@%) 2!.$') 6&!') 1#!2$341'L) X&%F!1$'"%)
para os estudantes universitários de pri-
meiro ciclo de estudos, constitui-se também 

como um livro essencial para os estudan-
tes universitários de ciclos de estudo pos-
teriores e para os investigadores nas áre-
as das Ciências da Saúde e Ciên cias da 
Vida. Este manual, quer pela qualidade 
"%.).!+.)1%2$!R"%.)?+!&)*!('.)!C1!(!2$!.)
ilustrações originais a cores, é o primeiro 
"%).!+),02!&%)2%)+2#/!&.%)1#!2$341%)*%&-
tuguês, apresentando-se como um novo 
paradigma de manuais universitários em 
Portugal.

!  Matriz estrutural dos 
sistemas biológicos 

!  Proteínas
!  Glúcidos
!  Lípidos
!  Metabolismo de aminoáci- 

dos
!  Integração do metabolismo 

e comunicação celular
!  Fluxo da informação 

genética

BIOQUÍMICA

978-972-757-487-2
216 pp. ! 17x24 cm

! Análise e tratamento  
de dados experimentais 

! Apresentação de dados 
#-*45;$6)1*

! Medida de propriedades 
– massa e densidade, 
temperatura e pressão 

! Segurança

GUIA DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA E BIOQUÍMICA

V)!2.#2%)!C*!&#7!2$'()"')O#-21#')"!/!).!&)
uma componente importante nos planos 
curriculares de qualquer escola. No caso da 
Química e Bioquímica, as aulas de labora-
tório, ou aulas práticas, são essenciais para 
a formação dos estudantes e deve ser-lhes 
dedicada a maior atenção. Este livro inclui 
algumas regras gerais de “comportamen-
$%g)2+7)('8%&'$W&#%)!)'8%&"')+7)1%2F+2$%)
de tópicos que raramente são tratados nas 
aulas, com um nível adequado: elaboração 

"!)&!('$W&#%.5)*!.?+#.')8#8(#%,&641'5)'?+#.#-
ção automática de dados, análise e trata-
7!2$%) "!) "'"%.) !C*!&#7!2$'#.5) '*&!.!2G)
$'9@%)"!)"'"%.)!7),&641%.)!)7!"#"')"!)
algumas propriedades (massa, densidade, 
temperatura e pressão). As informações 
aqui contidas serão úteis não apenas para 
os estudantes e docentes do Ensino Supe-
rior, e docentes do Ensino Secundário, mas 
também para todos os que trabalham em 
laboratórios de Química e Bioquímica.



20

CIÊNCIAS                                     
FUNDAMENTAIS

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

BIOQUÍMICA

978-972-757-245-8
520 pp. ! 17x24 cm

! Transferências de massa, 
calor e esterilização 

! Reactores com culturas  
de microrganismos;  
+#*2&)$3-#1F*>.5.*>5)+:G 
ção de proteínas recom bi- 
nantes; para cultura de 
células vegetais e animais

! Catálise enzimática e seus 
mecanismos 

! Cinética 
! Imobilização de enzimas 
! Biocatálise em meios  

não convencionais 
! Tecnologias enzimáticas 
! Exercícios 
! Simulação de processos 

enzimáticos

! Biologia aplicada 
! Genética aplicada 
! Bioprocessos 
! Biotecnologia microbiana, 

ambiental, da saúde, das 
plantas e dos alimentos 

! Segurança e regulamen-
tação em Biotecnologia

!* Determinação do pH 
!* Análise de produtos 

biológicos 
!* Funções químicas 
!* Polarimetria 
!* Glicídeos
!* Lipídeos 
!* Protídeos 
!* Enzimas 
!* Membranas 
!* Alimentos 
!* Digestão

PRÁTICAS DE BIOQUÍMICA PARA AS CIÊNCIAS DA SAÚDE
C. HIPÓLITO-REIS | NUNO ALÇADA | ISABEL AZEVEDO

E@%),&'2"!.)'.)"#41+("'"!.)"%)!2.#2%)!)"')
'*&!2"#H',!7) "') K#%?+37#1') 2%.) 1+&.%.)
das Ciências. Não basta adquirir os neces-
.6&#%.)1%2>!1#7!2$%.)$012#1%.k)%)!C!&131#%)
pedagógico deve ser desenvolvido de for-
7') ') ?+!) %) (!#$%&5) .!2$#2"%) *&'H!&) !7)
'*&!2"!&5)1%2.#,'5)A+$+&'7!2$!5).%H#2>%5)
!C*(%&'&)%.)"!.'4%.)?+!)(>!)A%&!7).!2"%)
colocados. As práticas são imprescindíveis 
quando se pretende proporcionar a aquisi-
ção de hábitos para caminhos certos em 

situações incertas. A escolha dos temas e a 
.+')&!*&!.!2$'9@%)$-7)"#41+("'"!.)'1&!.-
1#"'.5)2@%)>'/!2"%)(#/&%.)"!)$!C$%).'$#.A'-
tórios que ajudem a vencê-las. A presente 
obra ocupa lugar nesse espaço, fornecen-
"%) !7) _<) $&'8'(>%.) *&6$#1%.) +7') 8'.!)
pluridisciplinar das matérias tratadas. É 
$'7807)+7)!C1!(!2$!)(#/&%)"!)'*%#%)*'&')
os professores, orientando-os no sentido 
"!)!/#$'&)"!7%&'.)!C1!..#/'.)2')'*&!.!2-
$'9@%)"!)7'$0&#'.)1%7*(!C'.L

BIOTECNOLOGIA | FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES
NELSON LIMA | MANUEL MOTA

A Biotecnologia resulta da integração das 
ciências naturais e da engenharia de for-
ma a conseguir a aplicação de organis-
mos, análogos moleculares, células ou par-
tes das mesmas, em produtos e serviços. 
Decorre desta concepção que a Biotecno-
logia é um campo altamente interdiscipli-
2'&5) &'H@%)*!(')?+'()')%&,'2#H'9@%)"!.$!)
livro está encarada como um livro de actu-
'(#H'"')#2A%&7'9@%)2'.)6&!'.)"'.)1#-21#'.)
fundamentais que suportam a Biotecno-

logia – Biologia, Bioquímica, Imu nologia, 
Genética e Bioprocessos (constituindo a par-
te I do livro), e as grandes áreas da aplica-
ção da Biotecnologia – Biotecnologia Mi-
crobiana, Ambiental, da Saúde, das Plantas, 
dos Alimentos e, sem esquecer, a Seguran-
ça e Regulamentação (constituindo a par-
te II do livro).
De realçar o Aparelho Pedagógico, consti-
tuído por Sumário, Palavras-chave e Ques-
tionário.

JOAQUIM CABRAL | M.ª RAQUEL AIRES-BARROS | MIGUEL GAMA

c)D2,!2>'&#')D2H#76$#1')'*'&!1!+)1%7%)
área de investigação durante a década 
"!)l<)"%).01+(%)mm5)1%7)')#7%8#(#H'9@%)
"!)!2H#7'.)*'&')+$#(#H'9@%)!7)*&%1!..%.)
químicos. Desde então, o universo de apli-
1'9:!.)"!)*&%1!..%.)!2H#76$#1%.)$!7)1%-
nhecido um importante desenvolvimen-
to. Para a crescente competitividade das 
$!12%(%,#'.)!2H#76$#1'.)1%2$&#8+!7)').!-
(!19@%)"!)2%/'.)!2H#7'.5)'.) $!12%(%,#'.)
de DNA recombinante e da Engenharia 

"!)*&%$!32'.)S?+!)*!&7#$#&'7)')7%"#41'-
ção de propriedades cinéticas e de estabi-
lidade), o desenvolvimento de novas so-
luções ao nível da tecnologia de reactores 
!2H#76$#1%.)!)"'.) $012#1'.)"!) #7%8#(#H'-
ção e o desenho do meio reaccional. A 
+$#(#H'9@%) "!) !2H#7'.) /!7) '%) !21%2$&%)
dos pressupostos da chamada Química 
Verde. Ao longo da obra, para facilitar a 
'*&!2"#H',!75)%)(!#$%&)!21%2$&')+7')"#-
/!&.#"'"!)"!)!C!&131#%.L

REACTORES BIOLÓGICOS | FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES
M. MANUELA DA FONSECA | JOSÉ A. TEIXEIRA

Os reactores biológicos abrangem um largo 
espectro em escala e aplicações, desde a 
obtenção de produtos de alto valor acres-
1!2$'"%)1%7)'*(#1'9:!.)2').'R"!5)*&%"+H#-
dos em reactores operados em condições 
"!)'..!*.#'5)'$0)I) .+')+$#(#H'9@%)!7).#.$!-
7'.)"!)$&'$'7!2$%)"!)!n+!2$!.L)M!.$!)1%2-
$!C$%5)!.$!)(#/&%)1%2$&#8+#)*'&')?+!)%.)'(+2%.)
de graduação e pós-graduação em Biotec-
2%(%,#')!)6&!'.)'42.)*%..'7)$!&)+7')*!&.-
pectiva das diferentes componentes envol-

vidas no projecto e operação de reactores 
8#%(W,#1%.L)M')=L[)*'&$!5).@%)'8%&"'"%.)'.-
pectos gerais relacionados com a operação 
de reactores biológicos, nomeadamente ci-
nética do crescimento microbiano, modos 
de operação, transferência de massa e ca-
(%&5) 7#.$+&') !) /'&#'9@%) "!) !.1'('k) 2') ;L[)
parte, é feita uma descrição detalhada do 
modo de operação de vários reactores bio-
lógicos num conjunto, o mais alargado pos-
sível, de aplicações.

BIOTECNOLOGIA

978-972-757-197-0
528 pp. ! 17x24 cm

BIOTECNOLOGIA

BIOTECNOLOGIA

978-972-757-272-4
272 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-366-0
520 pp. ! 17x24 cm

ENGENHARIA ENZIMÁTICA
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PORTUGAL BOTÂNICO DE A A Z | XocMNcE)XVUNphpDEcE)D)DmqNeOcE
LUÍS CARVALHO | FRANCISCA FERNANDES

978-972-757-395-0
148 pp. ! 21x27 cm

ANABELA MOTA PINTO

978-972-757-161-1
176 pp. ! 17x24 cm

BOTÂNICA
ANATOMIA E MORFOLOGIA EXTERNA DAS PLANTAS SUPERIORES
FERNANDO LIDON | HÉLIO GOMES | A. CAMPOS

Este livro pretende promover a observação 
estruturada da diversidade biológica, par-
tindo do pressuposto que, para a conhecer, 
é necessário aprender a observar. 
c.)=j^)#(+.$&'9:!.)?+!)%)1%7*:!7).@%)!C1!-
(!2$!.) A%$%,&'4'.) ') 1%&!.) S#7*&!..'.) 2+7)
papel de elevada qualidade) que correspon-
"!7)')4,+&'.)%&#,#2'#.5)'*!('$#/'.)!)&#,%&%-
samente correctas, que complementam e 
.#2$!$#H'7)%)$!C$%)"#"61$#1%L)Y).!+)%8F!1$#/%)
A'H!&)*'&$!)"%)"#'G'G"#')"!)*&%A!..%&!.)!)!.-

tudantes, sendo desta forma conciliadas as 
necessidades dos primeiros com um livro 
1%7*(!$%)!)'1$+'(#H'"%5)!)%)"!.!F%)"%.).!-
gundos com uma obra de leitura fácil e múl-
$#*(%.)!C!7*(%.)!(+1#"'$#/%.)!)%8F!1$#/%.L
É um livro com uma abordagem introdutó-
&#')I)%&,'2%,&'4')"%.)!.*!&7'$W4$%.5)1+F'.)
imagens ilustram as respectivas unidades 
*&%,&'76$#1'.L)M%)42'()0)'*&!.!2$'"%)+7)
glossário que ajuda a melhorar a compreen-
são dos termos técnicos.

! Raízes
! Caules
! Folhas
! H%9)5#16I%6&.1
! Flores gimnospérmicas        

e angiospérmicas
! J5:,&$6.'E#1?*K5:,)1***************

e infrutescências
! Diásporos
! Desenvolvimento 

embrionário

! Plantas não vasculares 
! Plantas vasculares sem 

semente 
! Plantas vasculares com

semente – gimnospérmicas
e angiospérmicas

BOTÂNICA | c)XcEEchD\)r)sedc)NDUUDENUD)t)cNocE)D)NDmNV
TERESA ANTUNES | ISABEL SEVINATE PINTO

Tendo como tema principal a Botânica 
Evolutiva, o presente livro centra-se funda-
mentalmente na adaptação das plantas à 
/#"')$!&&!.$&!5)"!."!)%.)8&#W4$%.)I.)'2,#%.-
pérmicas. Havendo poucos trabalhos des-
ta índole em língua portuguesa, a elabo-
&'9@%)"!)+7)c$('.)A'H!2"%)+.%)"!)#7',!2.)
obtidas ao longo de anos de investigação 
na área da microscopia tornou-se um de-
.'4%)*'&')'.).+'.)'+$%&'.)?+!)*&%1+&'&'7)
.!2.#8#(#H'&)!)!2$+.#'.7'&)%) (!#$%&)*'&')')

evolução e adaptação das plantas à vida 
terrestre. 
O%7*%.$%)*%&);_j) #(+.$&'9:!.)'*!('$#/'.)!)
impressas integralmente a cores, constituí-
"'.)*%&)A%$%,&'4'.)7#1&%.1W*#1'.)!)7'1&%.G
cópicas de elevada qualidade, este Atlas e 
N!C$%)"!.$#2'G.!)')'(+2%.)"%)D2.#2%)E+*!&#%&)
nas áreas da Biologia Vegetal, Botânica e 
Anatomia, a professores e alunos do Ensino 
Secundário e a todos aqueles que se interes-
sam por este tema.

BOTÂNICA

BOTÂNICA

978-972-757-265-6
376 pp. ! 14,5x21,5 cm

Este livro permite uma rápida e clara con-
.+($') "%.) 2%7!.) 1#!2$341%.) "'.) *('2$'.5)
partindo das designações vernaculares e 
/#1!G/!&.'L) e2$!,&'7)!.$')%8&')j_<<)2%-
7!.)1#!2$341%.5)#21(+#2"%)'.)'8&!/#'$+&'.)
2%&7'(#H'"'.) "%.) 2%7!.) "%.) '+$%&!.5) !)
l^<<)2%7!.)/!&2'1+('&!.)"!)*('2$'.)"')
P(%&')X%&$+,+!.')!)"!)*('2$'.)!CW$#1'.L)c)

1%2.+($')"!)1'"')+7)"%.)==)<<<)2%7!.5)
/!&2'1+('&!.)%+)1#!2$341%.5)*%..#8#(#$'5)#,+'(G
mente, que se conheçam as famílias bo-
tânicas das plantas presentes nesta obra.
A obra foi feita a pensar em Engenheiros 
Agrónomos, Arquitectos Paisagísticos, Bió-
logos, Farmacêuticos, Tradutores e estu-
dantes.

!  Consulta do Nome 
8&#%,7$6)*vs. Nome 
Vernacular e vice-versa 

!  Anexo com abreviaturas 
dos nomes para a 
63.11&$6.'()*+.1*>3.%,.1*
6)-*9)5*

! *83.11&$6.'()*+.1*>,#5&+LG 
$,.1*#*+.1*4&-%)1>M5-&6.1

FISIOPATOLOGIA

978-989-752-008-2
560 pp. ! 17x24 cm

! Fisiopatologia da Lesão 
Celular

! Fisiopatologia 
Laboratorial

! Alterações da Regulação 
Térmica

! Radiações e Eletricidade
! Alergénios Ambientais
! /#1>)1,.*H%9.-.,L5&.
! Fisiopatologia da Dor
! Fisiopatologia do 

Aparelho Digestivo
! Fisiopatologia do 

Crescimento

FISIOPATOLOGIA | FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES

Destinado a estudantes de Medicina e 
Medicina Dentária e a todos os que estão 
envolvidos em áreas da Saúde e das Ciên-
cias da Vida, a presente obra procura 
constituir-se como uma sólida base de 
$&'8'(>%)*'&')+7')'*&!2"#H',!7)!)*'&')
+7)1%2$32+%)1&!.1#7!2$%)A%&7'$#/%)!)*&%4.G
.#%2'(#H'2$!) 2'.) 1#-21#'.)70"#1'.) !) 8#%-
médicas. Escrita por uma equipa de do-

centes que escolheu os temas pelo relevo 
e atualidade do assunto, cada capítulo 
foi escrito na perspetiva de que os concei-
tos importantes fossem evidenciados. A 
ilustração, feita por alunos de Medicina, 
procurou, através do olhar de quem apren-
"!5)+7')/#.+'(#H'9@%)"!) #7',!2.) 1('&') !)
didática, realçada pela cor e impressão 
em papel de qualidade.
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978-972-757-329-5
340 pp. ! 12,8x19 cm

IMUNOLOGIA
IMUNOLOGIA | NDmNV)D)cNocE
GERD-RÜDIGER BURMESTER | ANTONIO PEZZUTTO

Esta obra resulta de uma tradução cuida-
da do original editado pela Thieme Ver-
(',5) 2') 1%2>!1#"') 1%(!19@%) P(!C#8%%uL) Y)
um atlas diferente pois a apresentação 
,&641')"%.)'..+2$%.)0)'1%7*'2>'"')"!)
+7') !C*(#1'9@%) "%.)7!.7%.L) D7) !.*!-
cial na Imunologia, em que tem de se 
mostrar determinados processos e a sua 
evolução temporal e as diferentes fases, 
bem como as interacções entre um certo 
número de substâncias e elementos dife-

&!2$!.5) 0) A+2"'7!2$'() +7') >'&7%2#H'-
ção das gravuras e o uso hábil das cores 
para assegurar uma clara compreensão 
"%.)'..+2$%.L) c) 42'(#"'"!) A%#) '..!,+&'&)
que os elementos visuais não fossem so-
brecarregados com estruturas internas e 
combinar os elementos individuais para 
formar um mosaico integral. Assim, a cor 
é um elemento-chave no livro, que tem 
todo o seu realce através de um papel de 
qualidade.

! Fundamentos principais 
! Aplicações laboratoriais 
! Imunologia clínica 
! Apêndices

! Imunidade inata  
#*&%9.-.'()*

! Células dendríticas 
! Imunoglobulinas 
! Linfócitos B 
! Linfócitos T, NK, NKT 
! Citocinas 
! Mecanismos de transdu-

ção de sinais 
! Autoimunidade 
! Imunologia tumoral 
!*H-:%)+#$6&I%6&.1*
! Hipersensibilidades

FUNDAMENTOS DE IMUNOLOGIA
FERNANDO A. AROSA | ELSA M. CARDOSO | FRANCISCO C. PACHECO

Esta obra apresenta uma seleção dos mais 
&!1!2$!.)!)&!(!/'2$!.)$W*#1%.)1#!2$341%.)"')
Imunologia, quer básica, quer clínica, e per-
mite ao leitor perceber o sistema imunoló-
gico como um sistema fundamental para o 
equilíbrio homeostático dos organismos e 
A'7#(#'&#H'&G.!)1%7)1%21!#$%.)86.#1%.)"!)K#%-
logia e Fisiologia dos diferentes componen-
$!.)"%).#.$!7')#7+2%(W,#1%L)M!.$');L[)!"#-
ção – agora totalmente a cores –, além da 
&!/#.@%) !) '$+'(#H'9@%) "') 7'#%&) *'&$!) "%.)

capítulos que integravam a edição anterior, 
!)"') #2.!&9@%)"!)fd!.$'?+!.)O(32#1%.g)!7)
quase todos eles, acrescentaram-se outros 
$!7'.) 1%7%5) *%&) !C!7*(%5) ') #7*%&$a21#')
da nutrição na integridade funcional do sis-
tema imunológico e as técnicas imunológi-
cas que apoiam as áreas de diagnóstico e de 
investigação laboratorial, alargando a um 
campo mais vasto de leitores uma perspeti-
/')7'#.) '$+'(#H'"')"%) 1%2>!1#7!2$%) #7+-
nológico.

IMUNOLOGIA

978-972-757-856-6
640 pp. ! 17x24 cm

! Alergénios e sua 
relevância 

! Epidemiologia e diagnós-
tico da doença alérgica 

! Rinite alérgica 
! Asma brônquica 
! Alergias alimentares, 

medicamentosas,  
ocupacionais, ao látex  
e a venenos de himenóp- 
teros 

! Aspectos terapêuticos

LUÍS TABORDA BARATA

A participação de vários autores constitui 
+7')7'#.G/'(#')!)*!&7#$#+)>'&7%2#H'&)!)#2-
tegrar conhecimentos e visões diferentes. 
Teve como resultado um livro onde se pode 
encontrar informação e considerações críti-
cas acerca de aspectos de epidemiologia, 
semiologia clínica e laboratorial, imunopa-
tologia, prevenção e tratamento dos vários 
tipos de patologias abordadas, elaborados 
de forma a poderem ter uma leitura fácil 

7'.)1#!2$#41'7!2$!)&#,%&%.'L)c)#21(+.@%)"!)
casos clínicos no início de cada capítulo ser-
/!) 1%7%) A'1$%&) 1%2$!C$+'(#H'"%&) "!) 1'"')
área temática abordada. Procurou-se, as-
sim, elaborar esta obra de forma a que os 
conhecimentos aqui contidos pudessem ser 
úteis não só a alunos dos últimos anos do 
curso de Medicina, mas também a internos 
de Imunoalergologia e a médicos de outras 
especialidades, incluindo clínicos gerais.

IMUNOLOGIA

978-972-757-713-2
384 pp. ! 17x24 cm

FUNDAMENTOS DE IMUNOALERGOLOGIA |   DA EPIDEMIOLOGIA                         
AO TRATAMENTO

GENÉTICA

978-972-757-743-9
212 pp. ! 17x24 cm

!  Vetores de clonagem 
!  Metodologia de análise 

de genes e seus produtos 
!  Bibliotecas de genes 
!  Inativação genética  

e mutagénese dirigida 
!  Biologia sintética 
!  Biotecnologia microbiana 
!  Doenças genéticas 

humanas 
!  Ratinhos e plantas 

transgénicos

ENGENHARIA GENÉTICA | PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES
ARNALDO VIDEIRA

M!.$');L[)!"#9@%5)A%&'7)A!#$'.)'$+'(#H'9:!.)
!) ') #21(+.@%) "!) 2%/'.) .!19:!.) !) 4,+&'.5)
tendo sido mantida a estrutura inicial do 
(#/&%J)+7')=L[)*'&$!)"!"#1'"')'%.)'.*!$%.)
básicos da Biologia Molecular dos organis-
mos, assim como algumas das estratégias 
!)$!12%(%,#'.)7'#.)+$#(#H'"'.)2')1(%2',!75)
'26(#.!)!)7'2#*+('9@%)"!),!2!.5)!)+7');L[)
parte na qual são descritas diversas aplica-
9:!.)2')1'&'1$!&#H'9@%),!20$#1')"%.)%&,'-
nismos e sua alteração, incluindo as aplica-

ções no campo da Medicina. Sendo uma 
obra destinada prioritariamente aos estu-
dantes de vários cursos universitários, é 
uma importante referência para os profes-
sores e alunos do Ensino Secundário e de 
cursos de pós-graduação. Todas as pessoas 
?+!5)*%&)7%$#/%.)*&%4..#%2'#.)%+)%+$&%.5)
se interessam em perceber o funcionamen-
to e as implicações da Engenharia Genética 
encontrarão aqui um estímulo para a aqui-
sição de informação adicional.
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CONTEÚDO

CONTEÚDO

978-972-757-515-2
640 pp. ! 17x24 cm

MICROBIOLOGIA

CONTEÚDO VOLUME 1

CONTEÚDO VOLUME 2

MICROBIOLOGIA MÉDICA
HELENA BARROSO | A. MELIÇO-SILVESTRE | NUNO TAVEIRA

978-989-752-057-0
528pp. ! 16,7x24 cm

978-972-757-576-3
592 pp. ! 16,7x24 cm

Esta obra é uma edição concisa e atual so-
bre as mais relevantes áreas da Microbiolo-
gia Médica. Nela são abordados os micror-
ganismos com importância médica e as 
características clínicas, laboratoriais e epide-
miológicas das infeções por eles provoca-
das. É escrita por docentes universitários, 
70"#1%.) !) #2/!.$#,'"%&!.) 1#!2$341%.) t) "!)
X%&$+,'()!)"%.)XcoVX)t)1%7)/'.$')!C*!&#-2-
cia e conhecimento nas diferentes áreas 
abordadas. É uma obra de referência para 
estudantes pré e pós-graduados do ensino 

universitário e politécnico na área da saúde 
!)*'&')$%"%.)%.)*&%4..#%2'#.)?+!)1%2$'1$'7)
no seu dia a dia com microrganismos e infe-
ções com eles relacionadas. De realçar a 
forte componente pedagógica: sumário, 
*!&,+2$'.)"!)&!/#.@%5)4,+&'.)')1%&!.5)1'#C'.)
"!)"!.$'?+!)*'&')%)'F+"'&)2')7!7%&#H'9@%)
"')7'$0&#')2'.)?+'#.)*%"!7)!C#.$#&)1%&&!('-
ções com outras áreas do conhecimento, 
resumos das infeções causadas pelos dife-
&!2$!.)',!2$!.5)"!42#9:!.)!)1+&#%.#"'"!.L

!  Fundamentos de micro-
biologia 

!  Conceitos básicos  
da resposta imunológica 

!  Princípios do diagnóstico 
microbiológico médico 

!  Bacteriologia médica

!  Virologia médica 
!  Micologia médica 
!  Parasitologia médica
!  Infeções emergentes

VO
L.

1
VO

L.
2

! Vírus, parasitas e fungos 
! Nutrição e crescimento 

microbiano 
! Genética 
! Virulência e mecanismos 

de defesa 
! Esterilização 
! Antibióticos 
! Epidemiologia 
! Microbiologia do solo,  

da água, dos alimentos  
e ambiental 

! Biotecnologia microbiana

MICROBIOLOGIA 
WANDA F. CANAS FERREIRA | JOÃO CARLOS F. DE SOUSA | NELSON LIMA

A obra Microbiologia ajuda o leitor a en-
tender a vida e o comportamento dos mi-
crorganismos, estejam eles no seu meio 
natural ou infectem o Homem, ou outros 
>%.*!"!#&%.)?+!5)*%&)+7')&'H@%)%+)%+$&'5)
se lhes tornem vulneráveis. Destina-se a 
estudantes de Microbiologia de diversas 
licenciaturas e ensino pós-graduado. Diri-
,!G.!)$'7807)')*&%4..#%2'#.)(#,'"%.)')"#-
versos campos das Ciências da Vida, entre 
os quais são de incluir os professores do 

Ensino Secundário e os biólogos das mais 
diversas formações. Este livro tem igual-
mente interesse para todos quantos se li-
gam às Ciências da Saúde, sejam eles mé-
dicos, farmacêuticos ou veterinários.
X'&')'+C#(#'&)%)'(+2%)2')&!/#.@%)"%.).!+.)
1%2>!1#7!2$%.5)#21(+#+G.!)2%)47)"!)1'"')
capítulo um resumo, palavras-chave e per-
,+2$'.) "!) &!/#.@%L) c) #1%2%,&'4') ') 1%&!.)
permite ao leitor uma visão mais clara e 
melhor interpretação da matéria.

MICROBIOLOGIA

ARMANDO SENA 

NEUROCIÊNCIAS

978-972-757-818-4
600 pp. ! 16,7x24 cm

! Organização e proprie- 
dades particulares  
do sistema nervoso

! Mecanismos subjacentes 
às emoções, atividade 
cognitiva e decisões  
do comportamento

! Condições disfuncionais 
ou patológicas de maior 
relevância clínica ou 
social

NEUROCIÊNCIA | DA MEDICINA ÀS HUMANIDADES

D.$!) (#/&%) $!7) *%&) %8F!$#/%) #2$&%"+H#&) %)
leitor nos mecanismos de funcionamento 
do sistema nervoso, em particular nas suas 
implicações para a compreensão da men-
te e comportamento dos seres humanos. 
Dirige-se principalmente a estudantes e pro-
4..#%2'#.) "!)\!"#1#2'5) X.#1%(%,#'5) P'&76-
cia e de áreas paramédicas e biológicas 
'42.5).!2"%)R$#()$'7807)')?+'(?+!&)*&%4.-
sional centrado em relações humanas. Os 
avanços que a neurociência conseguiu nos 

últimos anos na compreensão da mente e 
dos mecanismos subjacentes às decisões e 
ao comportamento das pessoas tornaram 
também esta obra pertinente para econo-
7#.$'.5),!.$%&!.5)*&%4..#%2'#.)"') 1%7+2#-
1'9@%)%+)7'&u!$#2,5)*%(3$#1%.5)*!"',%,%.5)
F+&#.$'.5) 1&#7#2%(%,#.$'.5) .%1#W(%,%.) !) 4(W-
.%A%.5) !2$&!) %+$&%.L) M!.$!) 1%2$!C$%5) 2'.G
ceram disciplinas como a neuroeconomia, 
2!+&%7'&u!$#2,5)2!+&%*%(3$#1'5)2!+&%!.$0-
$#1'5)2!+&%4(%.%4')%+)2!+&%0$#1'L

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO

Uma obra de excelência em língua portuguesa com o contributo de 100 especialistas
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CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

QUÍMICA

978-972-757-737-8
220 pp. ! 17x24 cm

! Química endógena 
! Comunicação química  

no amor e no sexo 
! Moléculas exógenas 

intervenientes no amor 
e no sexo: medicamentos, 
cosméticos, alimentos 

! Glossário

! Desenvolvimento 
histórico da nomenclatura 
de hidratos de carbono 

!*"#$%&'E#1*#*6)%0#%'E#1*
! Monossacáridos 
! Radicais, catiões e aniões 
! Glicósidos 
! Oligossacáridos 
! Polissacáridos

! Critérios de pureza
!*N5)6#11)1*+#*>:5&$6.'()*
!*H+#%,&$6.'()*+#*1:21,O%G

cias orgânicas 
! Trabalhos laboratoriais 

em química farmacêutica

!  Princípios gerais da 
nomenclatura orgânica 

!  Guia para a construção  
de nomes 

!  Aplicação a classes 
#1>#67$6.1*+#*6)->)1,)1*

!  Interpretação dos nomes

GUIA IUPAC PARA A NOMENCLATURA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS
GRUPO DE TRADUÇÃO *

c)*&#21#*'()42'(#"'"!)"!.$')2%7!21('$+&')
0) .'8!&) #"!2$#41'&) +7') !.*01#!) ?+37#1')
por meio de uma palavra escrita ou pro-
2+21#'"'L)X'&')?+!)%)(!#$%&)*%..')"!"+H#&)')
estrutura a partir do nome do composto, 
este deve ter tanta relação quanto possível 
com as suas estruturas.
Como tudo isto requer um sistema de prin-
cípios e de regras, cuja aplicação dá origem 
a uma nomenclatura sistemática, foi ela-
borado, em português, o Guia IUPAC para 

a Nomenclatura de Compostos Orgânicos 
?+!)'1$+'(#H')%) 1%2F+2$%)"!) &!,&'.) 1%2$#-
das na última edição de Nomenclature of 

Organic Chemistry5)*!&7#$#2"%)'%)+$#(#H'-
dor criar nomes correctos, na nossa língua, 
'"'*$'"%.)')1'"')1'.%)*'&$#1+('&5)A'H!2"%)
referência à variante brasileira quando esta 
é diferente da europeia.

* Ana Cristina Fernandes, Bernardo Herold, Hernâni 
Maia, Amélia Pilar Rauter, José Augusto Rosário        
Rodrigues

MANUAL DE TRABALHOS LABORATORIAIS DE QUÍMICA
ORGÂNICA E FARMACÊUTICA
MADALENA M. M. PINTO

D.$') %8&') '8&'2,!) $&'8'(>%.) !C*!&#7!2-
$'#.)!)'.) &!.*!$#/'.)8'.!.)"!)70$%"%) S=;)
$&'8'(>%.5) #21(+#2"%) 1&#$0&#%.) "!) *+&!H'5)
*&%1!..%.)"!)*+&#41'9@%)!)#"!2$#41'9@%)"!)
.+8.$a21#'.)%&,a2#1'.5)!);l)$&'8'(>%.)!7)
Química Farmacêutica). Compreende ain-
"') _) '2!C%.) /!&.'2"%) M%&7'.) h!&'#.) !)
Procedimentos de Segurança, Material de 
Laboratório e Equipamento associados à 
!C!1+9@%) "%.) *&%$%1%(%.) *&%*%.$%.) !) D.-

$&+$+&')"!)P'&7'1%*!#'.L)P'H)+7')#2$!,&'-
9@%)!2$&!)$&'8'(>%.)"!)2'$+&!H')86.#1')!)')
.+')'*(#1'9@%)!7)!C*!&#-21#'.)7'#.)'/'2-
çadas, com aplicação na área das ciências 
biológicas em geral e das ciências da saú-
de em particular. Apresenta um formato 
inovador no panorama editorial português, 
1%7)'*&!.!2$'9@%)!C*(#1'$#/')"%)$#*%)f.(#-
"!)"!)'+('g5)1%7)1%7!2$6&#%.)'"#1#%2'#.)!)
/'.$')8#8(#%,&'4')"!)'*%#%L

GRUPO DE TRADUÇÃO *

Dada a importância dos hidratos de car-
bono em Biologia e Medicina, a propor-
9@%) "%.) +$#(#H'"%&!.) !.*!1#'(#H'"%.) 2!.-
tas áreas é elevada em comparação com 
a dos químicos em geral. Sendo assim, as 
possibilidades de divergência são ainda 
maiores do que noutros domínios da no-
menclatura química. A tudo isso sobre-
põem-se as divergências entre os nomes 
usuais em Portugal e no Brasil. Por esse 

motivo, o objectivo do Grupo da SPQ nes-
ta obra não é propor em português nada 
que possa ser considerado uma proposta 
"!)#2%/'9@%5)7'.).#7)!.1%(>!&)'.)!C*&!.-
sões mais recomendáveis em termos de 
nomenclatura.

* Amélia P. Rauter, Bernardo J. Herold, Luís Bento, 
Madalena Caldeira, Manuel Coimbra, José A. Figuei-
redo, Maria I. Ismael, Aida Moreira-da-Silva, Ângela 
Relva, José A. Rosário Rodrigues

QUÍMICA DO AMOR E DO SEXO
MADALENA M. M. PINTO

Com este livro, escrito numa linguagem 
simples, pretendemos contribuir para uma 
maior divulgação dos aspectos mais “ín-
$#7%.g)S')23/!()7%(!1+('&5)!2$!2"'G.!vT)
'..%1#'"%.)'%)'7%&)!)'%).!C%L)c..#75).@%)
focados os fenómenos, e as moléculas ne-
les intervenientes, que se encontram na 
base de muitas emoções associadas ao 
'7%&)!)I)*'#C@%5)8!7)1%7%)'%).!C%)!)I)
comunicação química entre indivíduos da 

mesma espécie. Nesta obra é também 
apresentada a forma como essas subs-
$a21#'.) #2$!&'1$+'7) !) fF%,'7g) !2$&!) .#)
nessas diferentes fases do relacionamen-
to humano. São ainda salientados alguns 
f'1$%&!.)!CW,!2%.5)1%7%).!F'7)A6&7'cos, 
cosméticos e certos alimentos, que podem 
#2n+!21#'&)S!5)'1&!"#$!75)2@%).@%)"!).%-
menos importância…) os comportamen-
$%.).W1#%G.!C+'#.))>+7'2%.L

QUÍMICA

978-972-757-750-7
484 pp. ! 17x24 cm

QUÍMICA

QUÍMICA

978-972-757-577-0
184 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-648-7
120 pp. ! 15,5x23,5 cm

NOMENCLATURA DE HIDRATOS DE CARBONO
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CONTEÚDO
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DA SAÚDE  

AURICULOTERAPIA NA PRÁTICA CLÍNICA
ANTÓNIO ALMEIDA FERREIRA

ACUPUNCTURA

! Avaliação pré-anestésica
! Anestesiologia clínica
! Considerações relativas  

às especialidades
!*P1>#6,)1*#1>#67$6)1*%)*

período peri-operatório

!*P%.,)-)$1&)3)4&.***************
da orelha 

! Projeção embrionária  
da aurícula 

! Localização dos pontos 
auriculares 

! Métodos de diagnóstico  
e de tratamento 

! Indicações e contraindi- 
cações 

! Exemplos de tratamento 
de patologias com 
auriculoterapia

U!1%&&!2"%)I).+')!C*!&#-21#')*!..%'()!)
ao resultado de anos de pesquisa, o au-
$%&) A'H)+7')"#/+(,'9@%)"')'+&#1+(%$!&'-
pia como método de diagnóstico e de  
$!&'*-+$#1') &!n!C') ?+!) +$#(#H') ') !.$#G
7+('9@%) "%.) =j]) *%2$%.) "%) *'/#(>@%)
auricular  para equilibrar o organismo. 
Descreve de forma inequívoca o trata-
mento de diversas patologias – herpes 
HW.$!&5)+&$#16&#'5)'.7'5)1#6$#1'5)"%!29')"!)

X'&u#2.%2)5)"!*&!..@%)2!&/%.'5)!2$&!)%+-
$&'.)t5) 1%7) #2"#1'9@%)!C1(+.#/')%+)1%7-
plementar, através desta técnica. Esta 
obra está direcionada preferencialmente 
*'&') %.) *&%4..#%2'#.) ?+!) F6) *&'$#1'7) ')
'+&#1+(%$!&'*#'5) 2%) !2$'2$%5) ') +$#(#H'9@%)
de uma linguagem simples torna-a mais 
abrangente e acessível também a um pú-
blico mais alargado que pretenda tomar 
conhecimento desta técnica terapêutica.

MANUAL DE ANESTESIOLOGIA
HUMBERTO MACHADO

Trata-se de uma obra útil, importante e 
necessária, em Português, versando as 
principais áreas da Anestesiologia. Trata 
noções fundamentais, como a Anatomia 
e a Fisiologia, a avaliação do doente de-
pendendo das suas patologias, casos es-
*!1341%.)"!)'2!.$!.#'5)!2$&!)%+$&%.L)N!7)
como público-alvo os futuros médicos 

portugueses que, nas suas faculdades, 
*&!1#.'7) "!) +7) $!C$%) "!) '*%#%) 1%7) ')
.%(#"!H5)1&!"#8#(#"'"!)!)&#,%&)?+!)%.)'+$%-
res imprimiram aos seus capítulos. Tam-
bém os médicos internos da especialida-
de de Anestesiologia terão nesta obra 
uma referência nacional que os orientará 
ao longo da sua formação.

ANESTESIA

ACUPUNCTURA

ACUPUNCTURA

978-972-757-859-7
168 pp. ! 15,5x23,5 cm

978-972-757-870-2
784 pp. ! 13,5x21 cm

!  Acupunctura na Europa  
e Portugal 

! Medicina baseada na 
evidência e o método 
6&#%,7$6)*

!*Q#:5)$1&)3)4&.*
! Acupunctura experimental 
! Efeitos adversos, contra-

-indicações e procedimen-
tos de segurança 

! Acupunctura nas diversas 
especialidades

A SPMA (Sociedade Portuguesa Médica 
de Acupunctura) considera que a acu-
punctura servirá melhor os doentes se a 
+$#(#H'9@%) "') $012#1') A%&) .!7*&!) *&!/#'-
mente acompanhada por um diagnóstico 
médico, fundamental para poder compa-
rar as possibilidades da acupunctura com 
outras técnicas médicas disponíveis, de 
forma a informar o doente da melhor op-
ção para ele em cada momento da sua 
doença. Este diagnóstico poderá também 

servir de base à escolha dos locais e mé- 
todos de picar, segundo os conceitos da 
Acupunctura Médica Contemporânea. Esta 
obra destina-se à classe médica e a outros 
*&%4..#%2'#.)"!).'R"!)?+!)*&!$!2"'7)1%-
nhecer a acupunctura e as suas possibili-
"'"!.)"!)+$#(#H'9@%)2%)a78#$%)"%.)E!&/#-
ços de Saúde, quais as patologias em que 
a acupunctura melhor pode ajudar o mé-
dico e o seu doente e quais as possibilida-
des terapêuticas em cada caso.

978-972-757-575-6
176 pp. ! 15,5x23,5 cm

A ACUPUNCTURA NA MEDICINA 
ANTÓNIO ALMEIDA FERREIRA

978-972-757-744-6
104 pp. ! 15,5x23,5 cm

!  Pontos de acupunctura 
com localização craniana 

! Linhas cranianas de Shunfa 
! Zonas cranianas de Zhu 
! Técnica YNSA 
! Algumas patologias 

clínicas com indicações 
para a cranioterapia

ACUPUNCTURA CRANIANA NA PRÁTICA CLÍNICA 
ANTÓNIO ALMEIDA FERREIRA

A Acupunctura Craniana resulta da inter-
ligação dos conceitos tradicionais da acu-
*+21$+&')1%7)')2!+&%4.#%(%,#')!)')'2'-
tomia da medicina clássica. 
Esta obra está direccionada preferencial-
mente para o médico praticante de acu-
punctura, pois possibilita-lhe um acesso 

prático e relativamente simples a esta téc-
nica de acupunctura pouco praticada no 
Ocidente.
Este livro contempla, ainda, as indicações, 
contra-indicações, técnicas de aplicação 
das agulhas, efeitos secundários e proto-
colos terapêuticos em diversas afecções.
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ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA
NUNO CARDIM

978-972-757-731-6
248 pp. ! 16,7x24 cm

J. C. MACHADO RODRIGUES 

978-972-757-695-1
120 pp. ! 13,5x21 cm

CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA | CASOS CLÍNICOS
JOSÉ PINTO CARMONA

O'.%.)1(32#1%.).@%)%)f%(>'&g)*'&')%)1'.%)
concreto, que é diferente de todos os ou-
tros. São os doentes na diversidade das 
.+'.)f>#.$W&#'.g5)"'.).+'.)"%!29'.5)2')#7-
precisão das suas evoluções, na compre-
!2.@%)!)/'(%&#H'9@%)"'.).+'.)?+!#C'.)%+)
dos seus fatores de risco, na procura clara 
do que está em jogo.
Numa história clínica é fundamental o 
contacto físico com o doente, a observa-
ção, a palpação, a auscultação, essa in-

.+8.$#$+3/!()&!('9@%)?+!5)*%&)/!H!.5)+($&'-
passa em muito o que nos dá de Semio-
logia. 
Pretendemos que estes Casos Clínicos trans-
*%&$!7)/!&"'"!5).#7*(!.)%+)1%7*(!C'5)'(#-
2>'"%.)2+7').!?+-21#')?+!)%)'1'.%)$&%+C!)
à clínica ou à memória, com origem pública 
ou privada, cada uma com os seus condicio-
nalismos de abordagem, mas constituindo 
'78'.)!C*!&#-21#'.)70"#1'.)7+#$%)!2&#?+!-
cedoras.

! Mulher de 55 anos com 
uma história de palpita-
ções e fadiga 

! Uma pesada cozinheira 
com hipertensão refractária 

! Doente de 63 anos com 
perdas de conhecimento 
repetidas em posição 
ortostática

!*<6)6.5+&)45.$.*,5.%1#1)G
fágica, de sobrecarga,  
de contraste, tridimensio-
nal, intravascular e intra - 
cardíaca 

!*<6)6.5+&)45.$.*")>>3#5*
tecidular e técnicas 
derivadas 

! Speckle tracking

ECOCARDIOGRAFIA | O ESTADO DA ARTE 
NUNO CARDIM

V.) '/'29%.) $!12%(W,#1%.) /!&#41'"%.) 2%.)
últimos anos na área da Saúde têm um 
"%.) .!+.) !C*%!2$!.) 76C#7%.) 2'.) O#-2-
cias Cardiovasculares, nomeadamente nos 
métodos de imagem. Entre estes méto-
"%.5)')!1%1'&"#%,&'4')0)')*!"&')'2,+('&)
do diagnóstico cardiológico não invasivo. 
c*!.'&)"%.).!+.)7'#.)"!)`<)'2%.)"!)>#.-
tória, esta técnica continua ainda hoje a 
surpreender-nos com incríveis avanços, 
quer através do desenvolvimento e aper-

A!#9%'7!2$%)"!)$!12%(%,#')*&!!C#.$!2$!5)
quer pela introdução de novas sondas e 
janelas acústicas, quer ainda pela criação 
de novos métodos de interrogação ul-
trassónica do coração. Elaborada por um 
conjunto de peritos nacionais, esta obra 
– toda impressa a cores – constitui mais 
um legado de uma grande geração de 
!1%1'&"#%,&'4.$'.)*'&')')D1%1'&"#%,&'4')
e Cardiologia de Portugal.

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

978-972-757-525-1
304 pp. ! 17x24 cm

c)!1%1'&"#%,&'4')"!.!7*!2>')>%F!)+7)*'-
pel fundamental em Cardiologia, sendo um 
!C'7!)1%7*(!7!2$'&)"!)*&#7!#&')(#2>')2')
abordagem dos doentes cardíacos. Apesar 
dos avanços recentes noutras técnicas de 
#7',!75)')!1%,&'4')1'&"3'1')05)!)1%2$#2+'-
rá a ser, o método de imagem mais solicita-
do no doente cardíaco, pois às suas van-
$',!2.)#2$&32.!1'.)S'1!..3/!(5)&!'(#H'"%)fI)
1'8!1!#&') "%) "%!2$!g5) #2W1+%5) !$1LT5) '..%-
ciam-se informações diagnósticas morfoló-

gicas e funcionais precisas, com implicações 
na selecção da terapêutica e determinação 
do prognóstico. Este livro – ilustrado com 
"!H!2'.)"!)!C'7!.)!)!.?+!7'.)')1%&!.)t)
será o legado e o contributo escrito de toda 
+7'),!&'9@%)"!)!1%1'&"#%,&'4.$'.5)"'.)"#-
ferentes regiões de Portugal, para a Ecocar-
"#%,&'4') !) O'&"#%(%,#') 2'1#%2'() !) *%"!&6)
.!&/#&)2@%).W)1%7%)$!C$%)"!)1%2.+($'5)7'.)
também como veículo didáctico de 
'*&!2"#H',!7)*&0)!)*W.G,&'"+'"'L

! Doppler tecidular  
e deformação miocárdica 

! Doenças da aorta 
! Coração direito e hiper-

tensão pulmonar 
! O doente com prótese 

valvular 
! Massas intracardíacas 
! Cardiopatias congénitas 

mais frequentes do adulto

CARDIOLOGIA

978-972-757-660-9
496 pp. ! 17x24 cm

! Onda P e crescimentos 
ventriculares 

! Bloqueios 
! Cardiopatia isquémica 
! Electrocardiograma  

em situações patológicas 
especiais 

!*<3#6,5)6.5+&)45.$.* 
de esforço e pacing 

! Arritmias cardíacas mais 
frequentes

ELECTROCARDIOGRAFIA CLÍNICA | PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Este livro contém os princípios funda-
7!2$'#.) "!) !(!1$&%1'&"#%,&'4'5) #(+.$&'-
dos e demonstrados com um amplo le-
que de esquemas e electrocardiogramas. 
Dividido em 9 partes – todas elas enri-
quecidas com centenas de electrocardio-
,&'4'.)#7*&!..'.)')1%&!.)t5)'.)*&#7!#&'.)
6 partes incidem sobre a electrocardio-
,&'4')1(6..#1'5)"!."!)'.)A+29:!.)!(!1$&%4-
siológicas das células do coração até às 

7'2#A!.$'9:!.) !(!1$&%1'&"#%,&641'.) "'.)
patologias cardíacas, incluindo alterações 
iónicas e algumas síndromes congénitas. 
c.)*'&$!.)^)!)Z)'8%&"'7)')!(!1$&%1'&"#%-
,&'4')"! pacing e de esforço, sendo a úl-
tima parte dedicada ao estudo das arrit-
mias cardíacas mais frequentes. É um livro 
dirigido a médicos, enfermeiros, técnicos 
"!)1'&"#%*2!+7%(%,#')!)')%+$&%.)*&%4.-
sionais de saúde.
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RECOMENDAÇÕES CLÍNICAS PARA PORTADORES DE PACEMAKER OU CDI
J. C. MACHADO RODRIGUES

CARDIOLOGIA

978-972-757-619-7
160 pp. ! 15,5x23,5 cm

! Patologia oncológica                                
do nariz 

! Princípios e técnicas 
cirúrgicas em recons-
trução nasal 

! População estudada 
! Resultados obtidos

! Pacing e interferências 
electromagnéticas 

! Ressonância magnética             
e radioterapia 

! Antiagregação/Anticoa -
4:3.'()*#*>5)$3.=&.*
antibiótica 

! Barotrauma e termo-
trauma

!  Ventrículos 
!  Aurículas 
!  Aorta 
!  Válvulas 
!  Próteses

!  Especialistas em hiperten-
são arterial respondem  
às perguntas mais 
frequentes colocadas 
pelos seus doentes

HIPERTENSÃO ARTERIAL | O QUE TODOS PRECISAMOS DE SABER
JOSÉ PINTO CARMONA | JORGE POLÓNIA | LUÍS MARTINS

A hipertensão arterial, habitualmente, não 
"6) ?+!#C'.L) D..') 0) +7') "'.) &'H:!.) *%&)
que muitos doentes não sabem que são 
hipertensos ou, quando sabem, não man-
têm o tratamento que lhes foi recomen-
"'"%L) D) '..#75) ') $!2.@%) '($') /'#) "'2#4-
cando, em silêncio, os vasos do cérebro, 
do coração, dos rins. É indispensável, por 

isso, que os doentes hipertensos tenham 
conhecimento das múltiplas facetas da do-
!29')>#*!&$!2.#/')!)'.)&'H:!.)*'&')7'2$!-
rem, permanentemente, os tratamentos.
Esperamos que este livro possa ser um im-
portante contributo para aumentar a ade-
são ao tratamento e, assim, diminuir as 
doenças e a morte cardiovasculares.

MANUAL DE BOLSO DE ECOCARDIOGRAFIA
LÍGIA MENDES

V)!1%1'&"#%,&'7')0)%)!C'7!)"!)#7',!7)
de primeira linha para avaliação do doen-
te com patologia cardiovascular. O rigor 
na aquisição e interpretação das imagens 
é fundamental para um diagnóstico cor-
reto, mas a multiplicidade de parâmetros 
passíveis de serem medidos e avaliados 
obriga frequentemente ao recurso a ta-
belas e algoritmos dispersos pela litera-
tura e normas em vigor.
O !"#$"%& '(&)*%+*&'(& ,-*-".'/*0."1" – 

obra toda impressa a cores – surgiu da 
necessidade de facilitar esta tarefa, reu-
nindo os valores de referência das prin-
cipais medições, parâmetros hemodi-
nâmicos e fórmulas de uso corrente. A  
1%2.+($')A61#()!)')+$#(#H'9@%)&6*#"')!)#2$+#-
tiva deste manual permite a implemen-
tação do rigor técnico facilitando o tra-
balho do médico e técnico dedicados ao 
doente cardiológico.

O'&"#%(%,#.$'.5)!(!1$&%4.#%(%,#.$'.5)#7*('2-
tadores de pacemaker (PM) ou cardiodes-
48&#(>'"%&)#7*('2$6/!()SOdeT5)1#&+&,#:!.)!)
%+$&%.)*&%4..#%2'#.)"!).'R"!)/@%)!21%2-
trar neste livro um instrumento de estudo 
e de consulta rápida, que lhes dará maior 
capacidade de avaliação de aplicabilidade 
"%.)!C'7!.)1%7*(!7!2$'&!.)"!)"#',2W.-
tico e de terapêutica que podem interferir 
com os PM/CDI e consequentemente com 

os seus portadores. Encontrarão também 
a forma mais correcta de diminuir os efei-
$%.) "!(!$0&#%.) ?+!) '?+!(!.) !C'7!.) *%.-
sam ter sobre estes dispositivos.
Os portadores de PM/CDI poderão consul-
$'&)!.$!)(#/&%)')47)"!)'/'(#'&)!)*&!1'/!&G.!)
das interferências electromagnéticas que 
alguns equipamentos ou ambientes po-
dem provocar sobre o dispositivo de que 
são portadores.

CIRURGIA ONCOLÓGICA DO NARIZ
JOSÉ ROSA DE ALMEIDA

Esta obra (toda impressa a cores) apresen-
$')+7')&!/#.@%)8!7).#.$!7'$#H'"')"')*'-
tologia oncológica do centro da face, bem 
como das técnicas de cirurgia reconstruti-
/')!)!.$0$#1')"%)2'&#H)!)!.$&+$+&'.)'2'$W-
micas adjacentes, nomeadamente, pálpe-
8&'.5) W&8#$'5) (68#%) .+*!&#%&) !) 7'C#('&L) V)
autor, apoiado numa sólida equipa multi-
disciplinar, aplica nesta área os conceitos 
mais actuais de cirurgia oncológica da 
face, associados à reconstrução com quali-

dade estética, sempre com o objectivo de 
atenuar o estigma de doença oncológica. 
O leitor especialista nesta matéria encon-
$&'&6)1!&$'7!2$!)&!.*%.$'.)')'(,+7'.)"#4-
culdades técnicas com que já se deparou. 
N!&6)%*%&$+2#"'"!)"!)/!&#41'&)?+!)%.)70-
todos tradicionais aqui adaptados permi-
tem que a terapêutica seja mais fácil para 
o cirurgião e melhor aceite pelo doente 
com melhores resultados do ponto de vis-
ta oncológico e estético.

CIRURGIA

978-972-757-880-1
96 pp. ! 11x15 cm

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

978-972-757-497-1
112 pp. ! 12x18,5 cm

978-972-757-389-9
152 pp. ! 17x24 cm
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DERMATOLOGIA BÁSICA EM MEDICINA FAMILIAR
DANIEL SERRANO COLLANTES | EMILIO QUINTANILLA GUTIÉRREZ

978-972-757-194-9
312 pp. ! 17x24 cm

A. SOUSA BASTO

CIRURGIA

PROCEDIMENTOS EM CIRURGIA CARDIOTORÁCICA
JOSÉ FRAGATA

Este livro pretende ser o How We Do It do 
Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hos-
pital de Santa Marta. Não pretende ser um 
(#/&%)"!)$!C$%)*'&')1%2.+($'5)7'.)+7)7'-
nual de suporte para actuação clínica prá-
tica e a norma por que se rege o Serviço.
V.)1'*3$+(%.)!.$@%)%&,'2#H'"%.)"!)7%"%)')
facultar uma pequena introdução teórica 
ao tema, seguida de uma abordagem prá-
tica com enfoque na decisão terapêutica e 

2')$012#1')1#&R&,#1')')+$#(#H'&)')*&%*W.#$%)
de cada caso. É dirigido a cirurgiões car-
"#%$%&61#1%.)!)'%.)*&%4..#%2'#.)"!)E'R"!)
que de alguma forma lidam com esta 
área, ou seja, cardiologistas, pneumolo-
gistas, anestesistas, técnicos e enfermei-
ros. A linguagem simples e o estilo directo 
farão deste um bom livro para os Internos 
e Alunos da Especialidade, a quem igual-
mente se destina.

! Cirurgia cardíaca infantil  
e no adulto 

! Cirurgia no tórax 
! Assistência mecânica 

cardiopulmonar 
! Transplantação cardíaca,

pulmonar e pacing 
! Governação clínica 
! Gestão do risco 
! Performance 
! Fisioterapia 
! Cuidados intensivos 
! Anestesiologia

! Generalidades sobre                 
a pele 

! Produtos cosméticos  
e as suas formas naturais 

! Noções gerais de
formulação 

! Produtos comerciais               
e sua avaliação

COSMÉTICOS | ARTE E CIÊNCIA
EDUARDO A. F. BARATA

D.$')%8&') $!7)1%7%)42'(#"'"!)'*&!.!2$'&)
algumas propostas relativas aos cosméti-
cos, nomeadamente no que respeita ao lo-
cal de aplicação – a pele – e à forma de os 
+$#(#H'&)!)"!)'*&!1#'&)%.)"!/#"%.)&!.+($'"%.5)
*%#.)/!&#41'G.!)1'"')/!H)7'#.)')2!1!..#"'"!)
"!) F+.$#41'&)')'1$+'9@%)"%.)*&%"+$%.) 1%7)
!2.'#%.)"!)!4161#'L)c)1%.70$#1')0)&!'(7!2-
te uma ciência, dado que as vertentes técni-
1'.).@%)/'&#'"'.)!)7+#$%)1#!2$341'.L)V)1%2G
teúdo desta obra engloba vários temas que 

se situam tanto na preparação como na 
descrição dos elementos intervenientes, 
1%7%)1!&$'.)7'$0&#'.G*&#7'.)7'#.)!.*!134-
cas. Dado que os cosméticos e a higiene 
1%&*%&'()!.$@%)1('..#41'"%.)1%7%)*&%"+$%.)
de saúde, são sujeitos a regulamentações 
nacionais e comunitárias, pelo que são refe-
&#"'.) '.) *&#21#*'#.) (!#.) '*(#16/!#.) ?+!) "!4-
nem não só o produto cosmético, mas tam-
807)'.)A%&7'.)"!)'*&!.!2$'9@%)!)'.)!C#G
gências do mercado.

DERMATOLOGIA

DERMATOLOGIA

978-972-757-629-6
248 pp. ! 17x24 cm

Este manual (todo a cores e profusamen-
te ilustrado) foi concebido para ser um 
apoio directo no trabalho diário do médi-
co de família. Tendo em conta que a pa-
$%(%,#')1+$a2!')&!*&!.!2$')'$0);<w)"'.)
consultas na Medicina Familiar, é com-
preensível o interesse que a Dermatolo-
,#') $!7) *'&') %) 70"#1%) "!) A'73(#'L) P'H)
uma abordagem muito prática – por or-
dem alfabética – das principais patolo-
gias dermatológicas que surgem na con-

sulta, aprofundando o respectivo trata  -
mento, e dando uma ênfase especial às 
patologias mais frequentes. Os primeiros 
capítulos, de uma forma breve, são dedi-
cados à semiologia geral e terapêutica 
dermatológica. Uma das grandes mais-
-valias deste livro é contar com a perspec-
tiva de dois pontos de vistas complemen-
tares, já que é escrito por um médico de 
família e um dermatologista.

! Exploração dermatológica 
! Lesões elementares 
! Terapêutica dermatoló-

gica tópica e sistémica 
! Descrição clínica e tera-

pêutica dermatológica 
#1>#67$6.*

! Apêndice de fórmulas 
magistrais

DERMATOLOGIA

978-972-757-462-9
220 pp. ! 17x24 cm

! Dermatoses alérgicas              
e causadas pelos 
desportos aquáticos,               
de causa irritativa  
e traumática, relacionadas
com o esforço físico 

! Infecções e infestações 
! Lesões cutâneas nas 

diversas modalidades 
desportivas

DERMATOLOGIA DESPORTIVA 

O interesse pela actividade desportiva 
tem vindo a aumentar substancialmente 
nas últimas décadas, em consequência 
da melhoria da qualidade de vida das po-
*+('9:!.5)"')#2n+-21#')"%.)media e ainda 
de uma maior disponibilidade de recursos. 
V)"!.*%&$%)$!7).#"%)+$#(#H'"%)$'7807)2')
terapêutica de algumas afecções derma-
tológicas. Contudo, algumas dermatoses 
limitam, ou mesmo contra-indicam, a prá-
tica de certas modalidades desportivas. É 

com o objectivo de dar a conhecer as der-
matoses mais frequentes relacionadas com 
a prática desportiva que surge esta obra, 
dirigida a médicos de medicina desporti-
va, médicos de família, médicos de medi-
cina do trabalho, enfermeiros, estudan-
tes de medicina, estudantes e professores 
de educação física, atletas, treinadores e 
restantes elementos ligados à actividade 
desportiva, não esquecendo os dermato-
logistas.
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MANUAL DE TRATAMENTO DA DOR
ALICE CARDOSO

DERMATOLOGIA

! Fisiopatologia
! Epidemiologia da dor 

musculoesquelética 
generalizada

! Clínica da dor  
em Reumatologia

! Tratamento da dor 
musculoesquelética

! Assimetrias de género  
na avaliação e tratamento

! Dor e personalidade
! Intervenção psicológica 

na dor crónica

! Fatores socioculturais 
! Fisiopatologia 
!*83.11&$6.'()*
! Avaliação 
! Farmacologia 
! Técnicas analgésicas  
! Acupunctura  
! Síndromes dolorosas 
! Unidades de dor  

em Portugal

!**Q#:5)$1&)3)4&.*#*+#1#%G
volvimento da dor

!  Avaliação, prevenção       
e tratamento 

!  A dimensão do fenómeno 
da dor em Pediatria 

!  O contributo da formação 
na mudança 

!  A prática dos cuidados 
!  Factores de risco 
!  Principais mudanças                      

nos cuidados

!  Acne 
!  Rosácea 
!  Dermatite seborreica 
!  Alopécias 
!  Infecções bacterianas 
!  Pitiríase rosada 
!  DTS 
!  Psoríase 
!  Linfomas cutâneos 
!  Tumores 
!  Úlcera aftosa

TERAPÊUTICA DERMATOLÓGICA EM AMBULATÓRIO 
MANUELA COCHITO 

A evolução da Dermatologia, nos últimos 
'2%.5)$!7)&!*&!.!2$'"%)+7)"!.'4%)1%2.-
tante, a um tempo, perante o aumento   
!)1%7*(!C#"'"!)"'.)*'$%(%,#'.5)')%+$&%5)
pelo ritmo do desenvolvimento tecnoló-
gico e do progresso nos meios de diag-
nóstico e terapêutica. Sendo um livro de 
bolso, com o intuito de servir como guia 
de consulta rápida, não tem a pretensão 
"!)'8%&"'&)"!)A%&7')1%7*(!$')!)!C'+.$#-

va todas as matérias do foro da terapêu-
tica dermatológica. Antes, pretende-se 
que o mesmo proporcione uma base de 
consulta, primordialmente destinada a 
médicos de Medicina Geral e Familiar, 
8!7)1%7%)'%)70"#1%)2@%)!.*!1#'(#H'"%)
ou ao interno de Dermatologia que quei-
ra aqui encontrar um ponto de partida para 
o aprofundamento da sua prática clínica.

DOR EM PEDIATRIA | COMPREENDER PARA MUDAR
LUÍS BATALHA

Este livro apresenta, numa primeira abor-
"',!75)+7')&!/#.@%)"')!/#"-21#')1#!2$341')
relativa às teorias da dor mais proeminen-
$!.5)2!+&%4.#%(%,#')"%)"!.!2/%(/#7!2$%)"')
dor, sua avaliação, prevenção e tratamen-
to. Numa segunda abordagem, descreve a 
realidade vivida num Hospital Central Uni-
versitário em Portugal, analisa a prática 
dos cuidados e sugere medidas de interven-
9@%)%&,'2#H'1#%2'#.) !) $012#1'.) ?+!) 1%2$&#-
8+!7)*'&')+7)1%2$&%(%)*&#%&#$6&#%)!)"!)!C-

celência da dor. Foi escrita para alunos e 
*&%4..#%2'#.) "!) .'R"!5) !7) !.*!1#'() *'&')
médicos e enfermeiros que têm como seu 
principal alvo de cuidados as crianças e os 
adolescentes. Constitui também uma base 
"!)!.$+"%5)'26(#.!)!) &!n!C@%).%8&!)')!/#-
"-21#')1#!2$341')!)'.)*&6$#1'.)?+!)*&%7%-
/!7)+7')'*&!2"#H',!7)!)%)!2&#?+!1#7!2-
$%)"!)$%"%.)%.)*&%4..#%2'#.)"!).'R"!)?+!)
assumem o sofrimento como um resultado 
não aceitável nos cuidados pediátricos.

c)"%&)0)+7')"'.)*&#21#*'#.)?+!#C'.)2'.)1%2-
sultas médicas e o seu impacto socioeco-
nómico é muito elevado, sendo responsá-
vel por um elevado absentismo laboral e 
por uma franca diminuição da qualidade 
de vida. Estudos recentes demonstram que 
a dor continua indevidamente tratada em 
Portugal, sublinhando a importância da 
.!2.#8#(#H'9@%)!) #2A%&7'9@%)"%.)*&%4..#%-
nais de saúde para este problema. Sendo 
um campo muito vasto, esta obra visa a 

apresentação de conceitos e orientações 
terapêuticas para algumas das síndromas 
7'#.) A&!?+!2$!.)t)"%&)2!+&%*6$#1'5)2')4-
bromialgia, oncológica, em doentes com 
sida, etc. Com uma forte componente prá-
$#1'5)!)+$#(#H'2"%)+7') (#2,+',!7).#7*(!.))))
e acessível, este livro ambiciona tornar-se 
um instrumento útil na prática clínica diá-
&#')"!)+7)/'.$%)2R7!&%)"!)*&%4..#%2'#.)"!)
várias especialidades com o objetivo de di-
minuir a dor dos doentes em Portugal.

A DOR E AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS
JAIME C. BRANCO | TELMO M. BAPTISTA

A dor é fácil de sentir, difícil de compreen-
der. Tem merecido a dedicação e o inte-
&!..!)"!)4(W.%A%.5)*%!$'.5)'&$#.$'.5)70"#-
1%.) !) "!)7+#$%.) %+$&%.) *&%4..#%2'#.) "!)
saúde. Este livro reúne um conjunto di-
/!&.#41'"%)"!)!.$+"%.)?+!)#(+.$&'7)7R(-
tiplas perspetivas sobre a dor – histó rica, 
legal, artística, biológica, médica e psico-
(W,#1'L)EW)+7)A!2W7!2%)1%7*(!C%5)1%7%)
a dor total, motiva tanto estudo e inte-

resse, como ainda tanta vontade de in-
tervir no seu controlo. Este livro pretende 
dar a conhecer mais algumas opções ao 
"#.*%&)"%.)*&%4..#%2'#.)*'&') 1%7*&!!2-
der e intervir na dor. Esperamos contri-
buir para uma sociedade em que a dor 
seja melhor entendida e em que os cida-
dãos possam viver melhor a sua vida sem 
a opção do sofrimento.

DOR

DOR

DOR

978-972-757-947-1
160 pp. ! 17x24 cm
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DIABETES TIPO 2 | UM GUIA DE APOIO E ORIENTAÇÃO
ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL

978-972-757-459-9
408 pp. ! 17x24 cm

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL

ENDOCRINOLOGIA
COMO USAR A INSULINA
ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL

D.$#7'G.!)?+!)X%&$+,'() $!&6)'*&%C#7'"'-
7!2$!)^<<)<<<)*!..%'.)1%7)"#'8!$!.L)D.-
tas pessoas devem estar aptas a gerir a sua 
doença de uma forma autónoma e respon-
sável, tendo como parceiros a equipa de 
saúde. Assim, estarão criadas condições 
para a sua plena inte gração familiar, social 
!)*&%4..#%2'(L)Y)!.$')'*%.$')2+7'),!.$@%)
responsável da diabetes pela pessoa com 
diabetes que reiteramos com a escrita des-
te livro. Como Usar a Insulina é um livro de 

(!#$+&') A61#(5)%2"!) $%"%.)%.) $!7'.) .@%)!C-
postos de uma forma clara e compreensível 
t)&!.+($'"%)"')!C*!&#-21#')"!)+7),&+*%)"!)
técnicos de saúde, que há largos anos assis-
tem diabéticos na clínica da mais antiga 
associação de diabéticos do mundo. Este li-
vro destina-se a todos, técnicos de saúde e 
*!..%'.)1%7)"#'8!$!.5)?+!)+$#(#H'7)')#2.+(#-
na e necessitam de apoio para as numero-
sas questões que lhes são colocadas diaria-
mente.

! A insulina e a sua 
administração 

! Insulina no diabético tipo 
1 e tipo 2 

! Porquê controlar  
a glicemia 

! Alimentação e exercício 
físico no diabético com 
insulina 

! Complicações, problemas
e soluções na insulinote-
rapia

! Regulação da glucose 
! Níveis elevados  

de glucose 
! Hipoglicemia e o seu 

tratamento 
! Ajuste de doses                   

de insulina 
! Nutrição 
! Perturbações alimentares 
! Stress 
! Álcool 
! Tabaco

DIABETES TIPO 1 | EM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ADULTOS
RAGNAR HANAS

Trata-se de um livro muito prático e de 
(!#$+&') !C$&!7'7!2$!) A61#(5) ?+!) !2.#2')
tudo o que é preciso saber sobre cuidar 
da diabetes, correspondendo a uma tra-
dução de um dos maiores sucessos edito-
riais internacionais da área, e que conta 
1%7)+7')&!/#.@%)1#!2$341')"!)+7')70"#-
ca portuguesa – Dra. Guilhermina Ro-
mão. Estudos médicos concluíram que 
um controlo constante e rigoroso da dia-
betes e do nível de glucose no sangue é 

essencial para se evitarem problemas. 
Este livro fornece todas as estratégias, 
dicas e truques para ajudar o doente nes-
$')$'&!A'L)O%7*&!!2"!2"%)')"#'8!$!.)=)!)
sabendo controlá-la, o doente terá certa-
mente uma vida mais longa e saudável. 
É, então, um livro dirigido ao doente, 
mas também aos seus familiares. Os mé-
dicos e técnicos de saúde que lidam com 
o doente com diabetes também podem 
ter neste livro uma ajuda preciosa.

ENDOCRINOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA

c)"#'8!$!.)0)+7')"%!29')!7)&6*#"')!C*'2-
são, sobretudo devido ao aumento da inci-
"-21#')!)*&!/'(-21#')"')"#'8!$!.)$#*%);L)c1-
$+'(7!2$!5)7'#.) "!) ^<<)7#() *%&$+,+!.!.)
sofrem de diabetes, e as estimativas da Fe-
deração Internacional de Diabetes prevê-
!7)?+!)!7);<;`)!C#.$'7)7'#.)"!)=)7#(>@%)
de diabéticos. Tudo indica que esta estima-
tiva possa ainda ser em muito ultrapassa-
da. A luta contra a diabetes passa pela pre-
venção em acções integradas na educação 

para a saúde, pelo diagnóstico precoce e 
por uma boa rede de cuidados ao diabéti-
co. A detecção e intervenção precoces na 
diabetes são tão necessárias como conse-
guir um bom controlo metabólico de todos 
os diabéticos. É um livro dirigido a técnicos 
de saúde e pessoas com diabetes, mas 
também a médicos, enfermeiros, nutricio-
nistas, dietistas e todos os que necessitam 
de obter informação ou complementar a 
sua formação sobre o assunto.

! Alimentação e exercício 
físico 

! Antidiabéticos orais                
e insulina 

! Controlo e autovigilância 
! Diabetes tipo 2 na 

criança, no adolescente, 
na grávida e no idoso 

! Complicações crónicas 
! Prevenção

ENDOCRINOLOGIA

!*P%.,)-)$1&)3)4&.* 
e biomecânica do pé 
diabético 

!*A#6.%&1-)*$1&)>.,)4MG
nico das lesões 

! Neuropatia diabética 
! Doença vascular perifé-

rica na diabetes 
! Avaliação clínica 
! Cuidados diários 
! Cirurgia no pé diabético 
! A visão do clínico geral

PÉ DIABÉTICO | CAMINHANDO PARA UM FUTURO MELHOR

O pé diabético é uma das complicações da 
diabetes com maior impacto, quer pela 
morbilidade que causa, quer pelo impacto 
socioeconómico que gera. A diminuição da 
.!2.#8#(#"'"!),!&'"')*!(%)*0)"#'80$#1%)A'H)
1%7)?+!5)7+#$'.)/!H!.5)'.)*!..%'.)2@%).!)
apercebam do que lhes está a acontecer, 
permitindo o agravamento da patologia 
até que esta cause danos irreparáveis. A 
&'*#"!H)1%7)?+!)+7')#2A!19@%)*&%,&#"!)%+)
%.) "'2%.) 1'+.'"%.) *!(') #.?+07#') A'H!7)

1%7)?+!)%.)*&%4..#%2'#.)"!).'R"!)%(>!7)
com uma atenção especial para esta pato-
(%,#'L)D.$!)(#/&%)*&!$!2"!)#"!2$#41'&)'(,+2.)
medos e inseguranças relativamente ao pé 
diabético e alertar para os hábitos e com-
portamentos preventivos do aparecimento 
de lesões nas pessoas com diabetes. Esta 
obra não se dirige apenas a pessoas com 
interesse na diabetes em geral, servindo 
"!) ,+#') *&6$#1%) *'&') %.) *&%4..#%2'#.) "!)
saúde que pretendem investir nesta área.
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ENFERMAGEM EM BLOCO OPERATÓRIO
ANA DUARTE | OLGA MARTINS

ENDOCRINOLOGIA

!  Introdução à prática da 
enfermagem forense

!  Registos e documentação
!  Preservação e recolha de 

vestígios
!  Relação com as outras 

ciências forenses

! Enfermagem periopera-
tória

! Instrumentação cirúrgica, 
recursos materiais  
e humanos

! Anestesia, posiciona-
mento dos doentes, 
cirurgia ambulatória

!  Alimentação
! Exercício físico
! Tratamento
! Autovigilância
! Complicações
! Con traceção
! Gravidez
! A criança com diabetes
! A diabetes e o idoso
! A pessoa com diabetes            

e os seus direitos
! A pessoa com diabetes 

em viagem

!  Funcionamento de uma 
consulta externa 

! Polineuropatia e isquemia 
periféricas 

! Pé de Charcot 
! Pé neuropático 
! Pé isquémico 
! Úlcera plantar

PÉ DIABÉTICO | MANUAL PARA A PREVENÇÃO DA CATÁSTROFE
LUÍS M. ALVIM SERRA 

No geral, a degradação biológica que a 
diabetes provoca é gradativa segundo os 
anos de doença, mas no seu curso há por 
/!H!.)+7)'1#"!2$!)%+)1%7*(#1'9@%)',+"')
que escapa às previsões: a catástrofe da 
amputação desencadeada abruptamente 
por acontecimentos banais, como o primei-
ro dia de uso de sapatos novos, ou aciden-
tes fortuitos: a picada na planta do pé ou 
contusão de um dedo por topada ao an-
dar descalço em casa pela manhã. Embo-

ra completamente renovada, esta edição 
mantém a ambição de dar o livro ao leitor 
1%7%) +7) f*'2n!$%) 2'1#%2'(gL) X'2n!$%)
de luta contra a indiferença no pé diabé-
tico que termina na amputação. Nesse sen-
tido, procura ser leve de conceitos teóricos  
!)R$#()I)*&6$#1')1(32#1')!78%&'5)"!)/!H)!7)
quando, escorregue um pouco, se o as-
sunto é mais ignorado, como a artropatia 
"!)O>'&1%$5)*%&)!C!7*(%L

VIVER COM A DIABETES
ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL

A diabetes não é uma doença de evolu-
9@%)1'$'.$&W41')1%7%).!)*!2.'/')2%)*'.-
sado. É uma doença crónica, controlável, 
que obriga a uma vigilância permanente 
e ao recurso a terapêuticas mais ou me-
nos intensivas. Desde a sua primeira edi-
9@%5)!.$!)(#/&%5)&!.+($'"%)"')!C*!&#-21#')!)

colaboração dos técnicos de saúde da 
APDP, representa a necessidade de um 
manual de apoio à pessoa com diabetes, 
para que esta possa gerir consciente e 
responsavelmente a sua diabetes, e aos 
técnicos de saúde que se dedicam à sua 
f!"+1'9@%gL

Esta obra aborda a enfermagem periope-
ratória em todas as suas vertentes: visita 
pré-anestésica, cuidados intraoperatórios, 
instrumentação cirúrgica e cuidados pós-
-anestésicos. Os autores, representando 
vários hospitais do país, transmitem os 
.!+.)1%2>!1#7!2$%.)1#!2$341%.)!)'.).+'.)
!C*!&#-21#'.)*&%4..#%2'#.5)1%2$&#8+#2"%)'.-
sim para o desenvolvimento de compe-

tências, esclarecimento de dúvidas, e uma 
prestação de cuidados de enfermagem 
"!) !C1!(-21#'L) X&!$!2"!G.!) 1%(7'$'&) '(-
,+7'.)('1+2'.)!C#.$!2$!.)2!.$!)$!7'5)'%)
mesmo tempo que se visa incentivar no-
vas pesquisas. Destina-se aos enfermeiros 
?+!)!C!&1!7)%+)*&!$!2"!7)!C!&1!&)A+2-
ções em bloco operatório.

ENFERMAGEM FORENSE
ALBINO GOMES

A Enfermagem Forense apresenta-se atu-
almente como um novo domínio da prá-
tica da Enfermagem, mas que aos poucos 
foi crescendo e que se prevê que no futu-
&%)$!&6),&'2"!)!C*'2.@%)!2$&!)%.)!2A!&-
meiros. Consiste na aplicação dos conhe-
cimentos das Ciências Forenses à prática 
da Enfermagem. Esta obra tem como ob-
jetivo analisar a Enfermagem Forense 
como uma nova área de saber, na aplica-

ção dos conhecimentos da Enfermagem 
às questões forenses, como um novo 
1%2$!C$%) "!) 1%7*!$-21#'.) !) *'&'"#,7')
de atuação. Visa possibilitar o conheci-
mento por parte dos enfermeiros das 
questões médico-legais com as quais 
mais frequentemente se encontram con-
frontados na sua prática diária e adequar 
a sua atuação perante vítimas de violên-
cia.

ENDOCRINOLOGIA

ENFERMAGEM

978-972-757-985-3
376 pp. ! 17x24 cm

978-989-752-060-0
472 pp. ! 17x24 cm

VO
L.

1
VO

L.
2

CONTEÚDO VOLUME 2
!   Investigação da morte
!   Abordagem em situações 
+#*,5.:-.?*.1$=&.*#*
intoxicação, violência 
interfamiliar e coletiva, 
psiquiatria e detenção 
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ESTOMATOLOGIA

!**P%.,)-)$1&)3)4&.*
!  Postura 
!  Oclusão 
!  Trabalhos de investigação 
!  A reconstrução de uma 

teoria actualizada 
!  As razões e a técnica  

das coronoplastias

DISFUNÇÕES OCLUSAIS | A SUA RELAÇÃO COM A POSTURA
PEDRO CASTEL-BRANCO 

Os conceitos que envolvem a oclusão e a 
postura tiveram uma evolução rápida nos 
últimos anos devido ao emprego de meios 
técnicos e ao trabalho persistente dos pro-
4..#%2'#.)"!).'R"!L)c.)"#.A+29:!.)%1(+.'#.)
envolvem a postura, vários territórios da 
economia, com especial relevo para os pa-
&!.)1&'2#'2%.5)1W&$!C5)1!&!8!(%)!).#.$!7')
nervoso autónomo. Pela vastidão do seu 
alcance, apresentam-se com uma sinto-
matologia variada, multifacetada e, sobre-

$+"%5) #21%2.$'2$!L) D.$#7'G.!)?+!)]Zw)"')
população tenha alguma disfunção oclu-
.'(5)*!(%)?+!)').+')#"!2$#41'9@%)0)"!)!2%&-
me importância para a saúde individual e 
em saúde pública. Com esta obra, a oclu-
são torna-se clara, acessível e manejável 
na clínica diária, em termos de diagnóstico 
e das terapêuticas simples, para a genera-
lidade dos médicos e médicos dentistas, 
que são quem, na primeira linha, contacta 
1%7)%.)*'1#!2$!.)!)%+/!)'.).+'.)?+!#C'.L

978-972-757-881-8
104 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-503-9
336 pp. ! 14,5x21 cm

ESTOMATERAPIA | O SABER E O CUIDAR
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENFERMEIROS DE CUIDADOS EM ESTOMATERAPIA

978-972-757-817-7
392 pp. ! 17x24 cm

ENFERMAGEM
ENFERMAGEM EM ORTOPEDIA
EMÍDIO LEMOS DA CUNHA

A Ortopedia é uma especialidade que pode 
abranger doentes em todas as idades e     
$%"'.) '.) *'$%(%,#'.5) "!."!5) *%&) !C!7*(%5)
crianças com o pé boto, até fracturas do 
colo do fémur em idosos. Por isso, os enfer-
meiros em Ortopedia devem estar prepara-
"%.)*'&')&!.*%2"!&)!41'H7!2$!)')$%"'.)'.)
situações que lhes são apresentadas. Pare-
ce haver, no entanto, uma tendência para 
"!./'(%&#H'&)')#21(+.@%)"!)$!7'.)&!('1#%2'-
dos com a Ortopedia nas cargas curricula-

res dos cursos de Enfermagem em Portu-
gal, criando alguns constrangimentos aos 
'(+2%.)2')'($+&')"!)&!'(#H'&!7)%.).!+.)!.$6-
gios nos serviços hospitalares de Ortopedia. 
Este livro pretende servir de suporte aos 
enfermeiros que trabalham na área da     
Ortopedia, procurando, também, dar res-
postas a algumas dúvidas dos estudantes 
de Enfermagem. É impresso totalmente a 
1%&!.)!)%A!&!1!)1!2$!2'.)"!)4,+&'.)#(+.$&'$#-
vas de técnicas e casos clínicos.

! Sistema músculo- 
-esquelético, tendões        
e articulações 

! Sistema nervoso                                 
e mobilidade 

! Sistema ósseo                        
e locomotor 

! Feridas 
! Pensos 
! Ligaduras e técnica                      

de execução 
! Imobilizações com 

aparelhos gessados

!*P%.,)-)$1&)3)4&.* 
do aparelho urinário 

! Semiologia, técnicas 
diagnósticas e material 
urológico 

! Patologia, clínica                       
e terapêutica 

! Papel do enfermeiro 
! Ambulatório 
! Urgência 
! Cirurgia e técnicas 

urológicas 
! Planeamento familiar 
!*H%1:$6&I%6&.*5#%.3

ENFERMAGEM EM UROLOGIA 
MANUEL MENDES SILVA | ANA DUARTE | JOSÉ GALO | NUNO DOMINGUES

Esta obra pretende ser um instrumento 
para informar e formar os enfermeiros 
em Urologia e uma ferramenta que infor-
me sobre os aspetos teóricos e as várias 
facetas teórico-práticas. Destina-se tam-
bém aos estudantes, aos professores de 
enfermagem, aos médicos urologistas e 
"!) !.*!1#'(#"'"!.) '42.) ?+!5) "!) A%&7')
muito mais alicerçada, podem transmitir 
aos enfermeiros que com eles colaboram 
recomendações ou instruções, partilhan-

do o objetivo comum da prestação dos 
1+#"'"%.)"!).'R"!)?+'(#41'"%.)'%.)"%!2-
tes. O índice de matérias inclui as bases 
'2'$%7%4.#%(W,#1'.5)*'$%(W,#1'.5).!7#%-
lógicas e terapêuticas, que versam o pa-
pel do enfermeiro em Urologia nas várias 
vertentes do ambulatório, da urgência, 
da enfermaria, do bloco operatório, das 
técnicas de diagnóstico e de terapêutica 
e de cirurgia urológicas.

ENFERMAGEM

ENFERMAGEM

A construção de uma ostomia implica, na 
pessoa que a possui, um processo de tran-
sição de tipo saúde-doença que deve ser 
alvo de uma atenção singular por parte 
do enfermeiro aquando da sua atividade 
assistencial. O enfermeiro tem de ser de-
tentor de competências para o desenvol-
vimento, também nas pessoas com osto-
mia, de conhecimentos e de habilidades 

para o autocuidado, integrados numa vi-
vência saudável. Esta obra tem os “ingre-
"#!2$!.g)2!1!..6&#%.)*'&')*!&7#$#&)I?+!-
les que têm interesse nesta área poderem 
pres tar cuidados adequados a essas pes-
soas. De facto, este livro pretende asso-
ciar o conhecimento teórico à com petên-
cia técnica de que o enfermeiro esto ma-
te ra peuta é detentor.

! Ostomia respiratória
! Ostomia de eliminação
! Ostomia pediátrica
! Ostomia de alimentação
! Fístula enterocutânea
! Reinserção social  

da pessoa ostomizada
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! Envelhecimento 
! Idoso com dependência 

física 
! Idoso com dependência 

mental 
! Cuidador/Prestador  

de cuidados informais 
! O contexto português

CUIDAR DE IDOSOS COM DEPENDÊNCIA FÍSICA E MENTAL
CARLOS SEQUEIRA

Este livro vem contribuir para a divulgação 
do conhecimento sobre o processo de cui-
dar, tornando-se numa ferramenta útil 
tanto para cuidadores como para todos os 
interessados nesta área. Trata-se de um 
manual de leitura e/ou de consulta para 
*&%4..#%2'#.) !) 1+#"'"%&!.5) 'F+"'2"%G%.)
não só a adequar os cuidados às necessi-

dades da pessoa dependente, como tam-
bém a não colocar em risco a sua própria 
saúde. Descreve as principais intervenções 
')'"%*$'&)*!(%.)*&%4..#%2'#.)"!).'R"!5)"!)
7%"%)')?+!)?+!7)1+#"')2@%)4?+!)*%&)1+#-
dar. Cuidar de idosos constitui um acto de 
amor da maior relevância que deve ser 
incentivado e preservado.

GERONTOLOGIA & GERIATRIA

978-972-757-465-0
272 pp. ! 17x24 cm

ESTOMATOLOGIA

REABILITAÇÃO COM IMPLANTES ENDO-ÓSSEOS
GIL ALCOFORADO | LUÍS REDINHA

c) +$#(#H'9@%) "!) #7*('2$!.) !2"%GW..!%.) 0)
uma modalidade de tratamento ampla-
7!2$!)+$#(#H'"')2')&!'8#(#$'9@%)"!)"!."!2-
$'"%.) $%$'#.) !) *'&1#'#.L) c) .+') !C!1+9@%)
!C#,!)+7')*('2#41'9@%)?+!)"!/!)!2),(%8'&)
uma avaliação da condição sistémica e 
dentária do paciente bem como uma ava-
(#'9@%)"'.)1%2"#9:!.)(%1'#.)'$&'/0.)"!)!C'-
7!.)1(32#1%.)!)&'"#%,&641%.5)!2$&!)%+$&%.5)
para restabelecer a estética e a função 

ideais. A ampliação dos conhecimentos 
biológicos tem permitido uma redução 
do tempo de tratamento, visando, tam-
bém, um maior conforto para o paciente. 
M!.$!)1%2$!C$%).+&,#&'7)%.)1%21!#$%.)"!)
1%(%1'9@%) #7!"#'$')'*W.)!C$&'19@%)!)"!)
carga imediata. Estes temas e outros são 
#(+.$&'"%.)*&%A+.'7!2$!)!7)1!&1')"!)Z<<)
imagens impressas a cores.

! Tipos de implantes 
! Indicações e contra- 

-indicações locais  
e sistémicas 

! Regeneração óssea 
! Enxertos ósseos 
! Enxertos mucosos 
! Manutenção peri-implan-  

tar e prostodôntica

978-972-757-747-7
280 pp. ! 13,5x21 cm

MANUAL DE URGÊNCIAS EM MEDICINA ORAL
ANTÓNIO VASCONCELOS TAVARES

! Dor aguda
! Endodontia
! Implantologia
! Oclusão e ATM
! Periodontologia
! Traumatismos
! Reabilitação removível
! Urgências

A obra Manual de Urgências em Medicina 

Oral destina-se a clínicos e alunos de Me-
dicina Dentária que, na sua prática quoti-
"#'2'5)(#"'7)7+#$'.)/!H!.)1%7).#$+'9:!.)
delicadas que, apesar de só muito rara-
mente colocarem em causa a vida huma-
na, são, em alguns casos, potencialmen-
$!) *!&#,%.'.) !) !C$&!7'7!2$!) "%(%&%.'.)
causando enorme desconforto. Pretende-

-se transmitir uma visão integrada das 
diversas situações e patologias que acon-
selham uma atuação urgente, sistemati-
H'"'.)*%&)6&!'.)"!)!.*!1#'(#H'9@%L)P%&2!-
ce um útil contributo, de fácil consulta, 
*'&') %) !C!&131#%) "!) +7') *&6$#1') 1(32#1')
?+!5)')1'"')"#'5).!)$%&2')7'#.)!C#,!2$!)!)
responsável.

ESTOMATOLOGIA

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPAPREPARAÇÃO

978-972-757-428-5
208 pp. ! 21x27,5 cm

!  Evolução 
!  Morfogénese
!  Anatomia 
!  Funções 
!  Meios de diagnóstico 
!  Anomalias do desenvol-

vimento 
!  Sialadenites 
!  Sialolinfomatoses 
!  Quistos e tumores

GLÂNDULAS SALIVARES HUMANAS
ARLINDO DE ALMEIDA

Este livro, profusamente ilustrado com grá-
41%.5)A%$%,&'4'.)!)"!.!2>%.)S7+#$%.)"!(!.)
a cores), estabelece a correlação entre o 
desenvolvimento, a estrutura e a função 
com a clínica e patologia, de forma a tor-
ná-lo num instrumento útil para estudan-
tes de Medicina e de Medicina Dentária, 
bem como para todos os médicos que li-
dam com esta especialidade, pois, sendo 
a patologia das glândulas salivares médi-
1')!)1#&R&,#1')7+#$%)"#/!&.#41'"'5)*!&$!2-

ce ao âmbito de várias especialidades: Ci-
&+&,#')\'C#(%A'1#'(5)X(6.$#1')!)h!&'(k)VUok)
Hematologia; Medicina Interna; Pediatria; 
Clínica Geral, etc. No entanto, é ao Esto-
matologista e ao Médico Dentista, que tra-
tam as doenças da boca e dos dentes, em 
cuja patogénese está com frequência sub-
jacente a disfunção das glândulas saliva-  
res, que compete o diagnóstico e o trata-
mento da generalidade da patologia destas 
glândulas.

ESTOMATOLOGIAESTOMATOLOGIA
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978-989-752-056-3
500 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-739-2
256 pp. ! 17x24 cm

MANUAL DE ENVELHECIMENTO ACTIVO
OSCAR RIBEIRO | CONSTANÇA PAÚL

! Genética e anatomia
! Imunologia
!*"#-)45.$.?*#>&+#-&)3)G

gia e sociologia
! Nutrição e atividade física
! Farmacologia
! Psicopatologia
! Patologias no idoso
! Síndromes geriátricas
! Sarcopenia
! Cuidados paliativos
! Apoio social
! Sexualidade
! Maus tratos
! Ética

GERIATRIA FUNDAMENTAL | SABER E PRATICAR
MANUEL TEIXEIRA VERÍSSIMO

A Geriatria tem como objetivo estudar os 
problemas de saúde das pessoas de ida-
de avançada, estabelecendo as condi-
ções essenciais para um envelhecimento 
saudável. Este manual fundamental pre-
tende transmitir uma visão global da ge-
riatria, que passa por analisar e avaliar o 
!2/!(>!1#7!2$%) >+7'2%) I) (+H) "'.) .+'.)
dimensões biológica, psicológica e social, 
1%21!2$&'2"%G.!)!.*!1#41'7!2$!)2'.)*'-
tologias mais prevalentes nas últimas 

décadas de vida. Sabendo que a popula-
ção idosa necessita de cuidados especiais 
!)&!/!(')*'&$#1+('&#"'"!.)2%)?+!)"#H) &!.-
peito à alimentação, à farmacologia, ao 
'*%#%).%1#'()%+)I).!C+'(#"'"!5)!.$')%8&')
torna-se um guia essencial para estudan-
$!.)!)*&%4..#%2'#.)"!.$')6&!')"%)1%2>!1#-
mento, quer para aquisição e consolida-
ção de conhecimentos quer para otimi-
H'9@%) "') .+') '$+'9@%) *&%4..#%2'() F+2$%)
dos idosos.

GERONTOLOGIA & GERIATRIA

GERONTOLOGIA & GERIATRIA

O envelhecimento activo constitui um dos 
7'#%&!.)"!.'4%.)"%)2%..%) $!7*%L)V)"!-
senvolvimento de medidas para ajudar as 
pessoas mais velhas a manter uma vida 
.'+"6/!()'4&7'G.!)1%7%)+7')2!1!..#"'-
de, sendo este livro um contributo para 
esse desígnio. A obra foi elaborada por 
*&%4..#%2'#.) "%) a78#$%) "') h!&%2$%(%,#')))
!)!C*:!)+7)1%2F+2$%)"!) #2"#1'9:!.)*'&')
?+!)%)!2/!(>!1#7!2$%).!F')+7')!C*!&#-2-

cia positiva e para que as pessoas invistam 
no seu potencial para o bem-estar físico, 
social e mental ao longo do curso da vida. 
É um livro que, em jeito de manual, se 
destina a todos aqueles que, encontran-
do-se cientes do seu processo de envelhe-
cer, procuram manter-se activamente com-
prometidos com a vida, dela retirando o 
76C#7%)*&'H!&5)?+'(#"'"!)!)/#$'(#"'"!L

! Exercitar o corpo 
! Comer bem e de forma 

saudável 
! Revitalizar a mente 
! Explorar a sexualidade 
! Relacionamento com  

os outros 
! Segurança 
! Optimizar o bem-estar

978-972-757-506-0
224 pp. ! 15,5x23,5 cm

978-972-757-862-7
104 pp. ! 13,5x21 cm

GERONTOLOGIA & GERIATRIA
ENVELHECER COM SAÚDE |   GUIA PARA MELHORAR A SUA SAÚDE FÍSICA       

E PSÍQUICA
BELINA NUNES

c) *&!/!29@%) !7) .'R"!) ,'2>') 1'"') /!H)
mais força. Este livro/guia pretende mos-
trar a importância de combater o seden-
tarismo, de melhorar os hábitos alimen-
tares, aprender a cultivar passatempos, 
'7#H'"!.)!)hobbies para assim melhorar-
mos a nossa vida emocional, social e inte-
lectual. A melhoria dos cuidados de saúde e 
"!)'(#7!2$'9@%)$&%+C!)+7)'+7!2$%)7+#-
$%)&'H%6/!()2')2%..')!.*!&'29')"!)/#"'5)%)

qual temos de aproveitar, usufruindo ao 
76C#7%)1'"')7%7!2$%5)$#&'2"%)*&'H!&)"%.)
dias e do convívio com familiares e ami-
gos. Este livro pretende, assim, contribuir 
para um maior esclarecimento sobre como 
melhorarmos a nossa saúde e a qualida-
de de vida, prevenindo o mais possível 
problemas de saúde e doenças relaciona-
das com inadequados estilos de vida.

! Genes, ambiente  
e envelhecimento 

! Funções dos órgãos, 
factores de risco  
e doenças comuns 

! Vida saudável – alimen-
tos, tratamentos  
e sexualidade 

! Aliar sabedoria  
e bem-estar físico

! Doenças reumáticas 
! Principais fraturas 
! Patologias dos pés  

mais frequentes 
! Fibromialgia 
! Distúrbios neuropsíquicos 
! Perturbações do sono 
! Transtornos urinários 
! Exercícios de resistência, 
9#=&2&3&+.+#*#*#R:&3725&)*

! Ioga

ENVELHECER SAUDÁVEL E ATIVO
ANTÓNIO LACERDA SALES | NUNO CORDEIRO

Trata-se de um manual de fácil leitura que 
permitirá ao leitor obter informação sobre 
as patologias mais frequentes e importan-
tes na idade sénior, incluindo os distúrbios 
2!+&%*.3?+#1%.L)M%)42'()"!)1'"')1'*3$+(%5)
os autores respondem às diferentes per-
guntas que os seus doentes, diariamente, 
(>!.)A'H!75)'+7!2$'2"%)'..#7)%)1%2>!-
cimento da doença e do tratamento mais 
adequado. A inclusão de um guia prático 

"!)!C!&131#%.).#7*(!.)"!)!C!1+$'&)*!&7#$!)
ao leitor, até mesmo aos idosos em situa-
ção de perda de mobilidade, escolher um 
*&%,&'7')"!)!C!&131#%.)"!)&!.#.$-21#'5)"!)
n!C#8#(#"'"!) %+) "!) !?+#(38&#%5) "!) '1%&"%)
com a sua patologia. Este guia prático diri-
ge-se a todos aqueles que procuram man-
ter-se ativos ao longo do seu processo de 
envelhecimento e que pretendem melho-
rar a sua vida emocional e social.

GERONTOLOGIA & GERIATRIA

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO
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AMÉLIA PEDRO | JOSÉ SILVA PEREIRA

GINECOLOGIA

! Fundamentos 
cito-histológicos da 
colposcopia

! Infeção genital por HPV
! Exame colposcópico
! Colposcopia nas lesões 

intraepiteliais
! Colposcopia em situações 

especiais
! Procedimentos 

terapêuticos
! Aspetos psicossociais da 

colposcopia

COLPOSCOPIA | DA PRÁTICA À TEORIA

Esta obra aborda a temática da colposcopia 
e da patologia do trato genital inferior.
Partindo de situações clínicas concretas e 
através de uma fundamentação teórica su-
1#2$')!)'$+'(#H'"'5)1'"')1'.%)&!'(9')%.)$W*#-
cos mais importantes para o diagnóstico e 
tratamento das lesões cervicais como medi-
"')"!)*&!/!29@%)!41'H)"%)1'21&%)"%)1%(%)"%)
útero e das lesões vaginais e vulvares.
d#.*%2#8#(#H')+7)/'.$%)(!?+!)"!)1'.%.)1(32#-
cos, profusamente ilustrados com imagens 

a cores de alta qualidade. Todos os casos 
contemplam um teste de conhecimentos, 
'.) &!.*!$#/'.) .%(+9:!.) !)+7') .#.$!7'$#H'-
ção de conteúdos, constituindo, por isso, 
uma ferramenta imprescindível, de uso diá-
&#%5)*'&')$%"%.)%.)*&%4..#%2'#.)?+!)'$+'7)
nesta área da medicina, para os internos da 
especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, 
8!7)1%7%)*'&')%.)!.*!1#'(#.$'.)7'#.)!C*!-
rientes, para que possam sedimentar e 
'$+'(#H'&)%.).!+.)1%2>!1#7!2$%.L

978-989-752-007-5
432 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-797-2
324 pp. ! 15,5x23,5 cm

!  Erros, incidentes                        
e acidentes 

!  Fatores humanos, de equipa 
e organizacionais 

!  Quebras de segurança 
!  Treino e gestão de equipas
!   Interface médico-legal 
!  Acreditação hospitalar 
!  Estudo epidemiológico  

de eventos adversos  
em contexto hospitalar

SEGURANÇA DOS DOENTES | UMA ABORDAGEM PRÁTICA 
JOSÉ FRAGATA

Esta obra a cores fornece uma abordagem 
prática e interdisciplinar – quer ao nível da 
prestação direta, quer na vertente da ges-
$@%)%&,'2#H'1#%2'()t)')$%"%.)?+'2$%.)*&!-
tendam melhorar a segurança dos doen-
tes a seu cargo. Começando por abordar a 
teoria sistémica dos acidentes, o livro des-
creve os tipos de eventos mais comuns na 
prática dos cuidados de saúde, bem como 
o modo de evitá-los. Descreve as medidas 
reativas, em caso de acidente, e sugere 

me didas pró-ativas, nomeadamente a li-
derança de uma cultura de segurança e a 
correta gestão das equipas. Trata ainda 
das interfaces social e legal dos eventos 
adversos, ou seja, demonstra como pôr em 
prática um sistema de segurança hospita-
lar. Sendo a segurança dos doentes um 
tema transversal, esta obra interessará, por 
certo, a médicos, a enfermeiros e a técni-
cos, mas também a gestores e a decisores 
em Saúde.

GESTÃO DA SAÚDE

NATÁLIA MACEDO | VÍTOR MACEDO

GESTÃO DA SAÚDE

! Programação e controlo 
da actividade 

! Auditoria interna 
! Disponibilidades 
! Acréscimos e diferimentos 
! Compras 
! Existências 
! Imobilizado

GESTÃO HOSPITALAR | MANUAL PRÁTICO

M!.$')%8&')!C*(#1'G.!)1%7%)"%$'&)'.)!.$&+-
turas de saúde das metodologias e fer-
&'7!2$'.)2!1!..6&#'.)I) .#7*(#41'9@%)"'.)
actividades, quer ao nível da programação 
e controlo da actividade, quer da gestão 
dos stocks e das compras no âmbito da 
cadeia de abastecimento. Também se pre-
$!2"!).!2.#8#(#H'&)%.)#2$!&/!2#!2$!.)2%)*&%-
1!..%)"!),!.$@%)"')f1%#.')*R8(#1'g)*'&')'.)
7!(>%&!.) A%&7'.)"!)+$#(#H'9@%)"%.) &!1+&-

.%.5)')47)"!)$#&'&)%)76C#7%)*'&$#"%)"'.)
novas possibilidades oferecidas pela tec-
nologia na sociedade da informação.  Este 
é um verdadeiro manual prático para to-
"%.)%.)?+!)!C!&9'7)?+'"&%.)"!),!.$@%)2%.)
nossos hospitais, pois, estando escrito num 
estilo simples e directo, apresenta uma teori-
H'9@%5).+,!&!)+7)*!2"%&)%&,'2#H'$#/%)!)A%&G
2!1!)+7)7%"!(%)7'#.)7%"!&2%)!)!41#!2$!L

978-972-757-799-6
336 pp. ! 17x24 cm

CONSTANÇA PAÚL | OSCAR RIBEIRO

GERONTOLOGIA & GERIATRIA

! Biologia do envelheci-
mento 

! Alimentação e nutrição 
! Exercício e envelheci-

mento 
! Desenvolvimento psico-

lógico e cognitivo 
! Personalidade 
! Memória 
! Stress 
! Género 
! Famílias e envelhecimento
! Políticas e serviços 
! Aspetos jurídicos

MANUAL DE GERONTOLOGIA

A Gerontologia aglomera vários estudos 
sobre o envelhecimento humano e assu-
me-se como um campo abrangente e plu-
ridisciplinar que, apesar de ter uma rele-
vância e destaque ainda recente, rapida -
7!2$!)A!H)"!.*!&$'&)')'$!29@%)"!)/6&#%.)
#2/!.$#,'"%&!.)!)*&%4..#%2'#.L) D.$')%8&')
procura dar aos seus leitores, estudantes 
!)*&%4..#%2'#.5)+7)1%2F+2$%)"!)1%2>!1#-
mentos estruturantes para uma compre-

ensão do envelhecimento, reunindo con-
tributos de várias disciplinas associadas à 
saúde, à psicologia e às ciências sociais. 
E#.$!7'$#H')+7)1%2F+2$%)"!)#2A%&7'9:!.)
teóricas e aplicadas fundamentais para 
reconhecer o envelhecimento com um pro-
 cesso diferencial, que requer conhecimen-
$%.)!.*!1#'(#H'"%.)!)"!.!7*!2>%.)%$#7#-
H'"%.)*%&)*'&$!)"%.)*&%4..#%2'#.)?+!)$&'-
balham com a população mais velha.

978-972-757-326-4
324 pp. ! 17x24 cm
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978-972-757-913-6
192 pp. ! 13,5x21 cm

! Cancro do endométrio
! Retoenterocelo
! Síndrome de Turner
! Contraceção de emergência
! Contraceção hormonal
! Falência ovárica precoce
! Disfunção sexual

GINECOLOGIA, CONTRACEÇÃO E MENOPAUSA | CASOS CLÍNICOS 
FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES PORTUGUESAS DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

O livro Ginecologia, Contraceção e Meno-

pausa – Casos Clínicos tem como ponto de 
partida histórias clínicas, observações das 
*'1#!2$!.)!)!C'7!.)1%7*(!7!2$'&!.5)*'&')
depois se desenvolver o diagnóstico e a 
terapêutica, havendo uma discussão caso 
a caso. Este novo título da nossa coleção 
Casos Clínicos)'*&!.!2$')1!&1')"!)_<)1'.%.)

divididos pelas áreas da Ginecologia, Con-
traceção e Menopausa. Permite a trans-
7#..@%)"!)1%2>!1#7!2$%.)!)!C*!&#-21#'.)')
Médicos de Família, Internos e Ginecologis-
tas, e esperamos que possa contribuir para 
uma melhor prática clínica quotidiana, ba-
seando-se na evidência e no senso clínico.

978-972-757-768-2
384 pp. ! 16,7x24 cm

JOAQUIM NEVES 

! Endocrinologia 
! Patologia da mama,                  

da vulva, do colo  
e do corpo do útero  
e dos ovários 

! Doença metabólica óssea 
e osteoarticular, cardiovas - 
cular e hematológica 

! Patologias do SNC 
! Farmacologia 
! Nutrição e dietética 
! Aspetos e dilemas éticos

Com o crescente aumento da longevidade 
das populações, torna-se necessário conhe-
cer a Medicina da mulher na pós-meno-
pausa, no sentido de serem desenvolvidos 
meios de abordagem para promoção da 
saúde das populações nas idades mais 
avançadas da vida. Este livro nasce da ne-
cessidade de haver material publicado so-

bre a matéria, tendo em conta que a espe-
rança média de vida aumentou nos últimos 
'2%.)S')7+(>!&)/#/!)!7)70"#')'$0)'%.)Zj)
anos). Destina-se a médicos de Clínica Ge-
ral e especialistas de Ginecologia, e é tam-
bém útil a estudantes da especialidade e a 
enfermeiros.

GINECOLOGIA

MEDICINA DA MULHER NA PÓS-MENOPAUSA

978-989-752-033-4
288 pp. ! 16,7x24 cm

978-972-757-783-5
372 pp. ! 17x24 cm

GINECOLOGIA

! Contraceção hormonal
! Contraceção de emergên-

cia, na adolescência e na 
perimenopausa

! Infertilidade no conceito 
de planeamento da 
família

! Contraceção no pós-aborto
e no pós-parto

! Contraceção com métodos
cirúrgicos, de barreira, 
intrauterina e natural

!  Doenças intraepiteliais  
da vulva 

!  Neoplasias intraepiteliais 
da vagina e do colo  
do útero 

!  Cancro da vulva, da vagina, 
do colo do útero, do endo- 
métrio, da trompa de Faló- 
pio e do ovário

!  Sarcomas uterinos 
!  Tumores raros do ovário

COMPÊNDIO DE GINECOLOGIA ONCOLÓGICA
FERNANDO MOTA

A publicação deste livro visa contribuir para 
a formação dos alunos de Medicina e in-
ternos da especialidade de Ginecologia e 
V8.$!$&31#'5)'+C#(#'&)%.)1(32#1%.)?+!)(#"'7)
1%7)!.$')*'$%(%,#')!)'*%#'&)')'$+'(#H'9@%)
dos especialistas em Ginecologia e em On-
cologia envolvidos na prática da Gineco-
(%,#')V21%(W,#1'5)A%&2!1!2"%G(>!.)+7)$!C-
to conciso mas completo, profusamente 
ilustrado a cores e de fácil consulta. O li-
vro aborda os vários cancros do apa relho 

genital feminino e respetivas lesões pre-
cursoras. São assim analisadas as neo-
plasias intraepiteliais da vulva, vagina e 
colo do útero, bem como as hiperplasias 
endometriais e os tumores borderline do 
ovário, para além dos cancros da vulva, 
vagina, colo do útero e endométrio, sar-
comas uterinos, cancro epitelial e tumo-
&!.)&'&%.)"%)%/6&#%)!5)*%&)475)%)1'21&%)"')
trompa de Falópio.

CONTRACEÇÃO 
JOAQUIM NEVES

A contraceção, os métodos contracetivos 
e o planeamento familiar têm implica-
ções não só na saúde da mulher, mas 
também repercussões sociais, económi-
cas, políticas e mesmo culturais. Esta 
%8&')"!.$#2'G.!)2@%).W)')*&%4..#%2'#.)"')
especialidade de Obstetrícia e Ginecolo-
gia, mas também a médicos de clínica 

geral, estudantes das ciências médicas, 
!2A!&7!#&%.)!)%+$&%.)*&%4..#%2'#.)?+!)(#-
dam com a contraceção ou o planeamen-
to familiar e que procuram uma obra de 
referência abrangente, com uma aborda-
gem multidisciplinar e de fácil consulta 
escrita em língua portuguesa.

GINECOLOGIA

GINECOLOGIA
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978-972-757-756-9
176 pp. ! 13,5x21 cm

! Abordagem diagnóstica  
e terapêutica 

! Infertilidade 
! Cuidados pré-operatórios 

e técnicas cirúrgicas

PROTOCOLOS DE GINECOLOGIA E MEDICINA DA REPRODUÇÃO
ANA ROSA COSTA | JORGE BEIRES | NUNO MONTENEGRO

Esta obra é constituída por um conjunto 
de orientações que procuram responder 
a uma necessidade reconhecida dos pro-
4..#%2'#.)"!).'R"!)?+!)2%).!+)"#'G'G"#')
trabalham nas áreas da Ginecologia e 
Medicina da Reprodução. Os 56 protoco-
los estão agrupados em três partes fun-
damentais: “Abordagem Diagnóstica e 
N!&'*-+$#1'g5)fe2A!&$#(#"'"!g)!)fO+#"'"%.)
X&0G%*!&'$W&#%.)!)N012#1'.)O#&R&,#1'.gL)V.)

seus autores não dispensaram uma dis-
1+..@%)*&0/#')!)')1%2.+($')"')8#8(#%,&'4')
mais actual. Protocolos de Ginecologia e 

Medicina da Reprodução, embora preten-
da ser uma referência nas publicações em 
língua portuguesa desta temática, estará, 
no entanto e como qualquer obra desta 
32"%(!5)!7)*!&7'2!2$!)'1$+'(#H'9@%5)"!-
vido aos constantes desenvolvimentos e 
novas evidências nesta área da Medicina.

GINECOLOGIA

978-972-757-592-3
344 pp. ! 15,5x23,5 cm

HISTÓRIA DA MEDICINA

HISTÓRIA DA GOTA E DE GOTOSOS FAMOSOS 
MÁRIO VIANA DE QUEIROZ | HILTON SEDA

A história da gota confunde-se com a his-
tória da humanidade e pode até ter con-
tribuído para a sua mudança. Porque a 
carne é a principal fonte de purinas (pro-
teínas precursoras de ácido úrico), e por-
que a mesma só estava ao alcance dos 
mais ricos, durante séculos a gota foi con-
si derada a doença dos poderosos e só nos 

R($#7%.) `<) '2%.) .!) "!7%1&'$#H%+) !) '$0)
*&%(!$'&#H%+L)D2$&!)!..!.)*%"!&%.%.5)!.$@%)
=])"%.)_<)#7*!&'"%&!.)&%7'2%.5)?+!).%-
A&#'7)"!),%$').'$+&2#2'5)^)*'*'.5)Z)&!#.)"!)
P&'29'5)`)&!#.)"!)e2,('$!&&'5);)&!#.)"!)X%&-
$+,'(5)̀ )\0"#1#5)Z)"+?+!.)"!)o%&!2')!)7+#-
tos outros escritores, poetas, políticos, ge-
nerais, almirantes e homens de Estado.

! Alexandre, o Grande 
! Miguel Ângelo
! Lutero 
! Darwin 
! Disraeli 
! Frederico, o Grande 
! Richelieu
! Sade
! Nostradamus 
! Petrarca 
! Conrad 
! Thomas More 
! Neruda
! Calvino

978-972-757-727-9
456 pp. ! 15,5x23,5 cm

! Medicina e Literatura 
! Medicina e Pintura 
! Medicina e Música 
! Medicina e Escultura 
! Medicina e outros artistas

MEDICINA, LITERATURA E ARTE
MÁRIO VIANA DE QUEIROZ | HILTON SEDA

Medicina, Literatura e Arte não é, nem pre-
tende ser, mais um livro de arte, mas uma 
obra em que se relatam as histórias das 
"%!29'.) S*'$%8#%,&'4'.T)"!)!.1&#$%&!.)!)
artistas famosos. A obra divide-se em cin-
co partes, que abordam a relação da Me-
dicina com as artes e nelas estão incluí-
"'.)"!H!2'.)"!)*!&.%2'(#"'"!.)"!)&!(!/a2G

cia universal nas respectivas áreas artísti-
1'.5) !2$&!) '.) ?+'#.) .!) "!.$'1'7) K'(H'15)
Hemingway, Miguel Torga, Voltaire, Sal-
vador Dali, Goya, Munch, Beethoven, Cho-
*#25)\%H'&$5)\#,+!()x2,!(%5)Ey"2!y)E7#$>5)
Gaudi, Nostradamus e muitos outros, num 
$%$'()"!)=_<)'&$#.$'.L

HISTÓRIA DA MEDICINA

978-972-757-683-8
296 pp. ! 15,5x23,5 cm

PERSONALIDADES E GRANDES VULTOS DA MEDICINA PORTUGUESA 
ATRAVÉS DOS SÉCULOS
MANUEL FREITAS E COSTA

HISTÓRIA DA MEDICINA

Trata-se de um trabalho onde se regis-
$'7)'(,+2.)"'"%.)8#%,&641%.)"!)1!&1')"!)
l<<)70"#1%.)*%&$+,+!.!.)?+!).!)"#.$#2-
guiram como médicos ilustres e/ou em 
qualquer outro aspecto das suas vidas e 
*&%4..:!.)S#2/!.$#,'9@%5)(#$!&'$+&'5)7R.#-
ca, pintura, política, etc.). Incluem-se per-
sonalidades consideradas importantes no 

historial da Medicina Portuguesa, desde o 
.01+(%)mee)'$0)'%.)2%..%.)"#'.5)&!A!&#2"%G.!)
particularmente as áreas em que se desta-
caram, assim como a sua formação e pre-
*'&'9@%)!.*!1#'(#H'"'L)c..#2'('7G.!)$'7-
bém alguns outros aspectos conhecidos            
e considerados relevantes das suas vidas 
públicas e privadas.

! Alfredo de Magalhães 
! Celestino da Costa 
! Bissaya Barreto
! Corino de Andrade 
! Ducla Soares 
! Egas Moniz 
! Elysio de Moura 
! Fernando Namora 
! Garcia de Orta 
! Miguel Torga 
! Pedro Hispano 
! Ribeiro Sanches 
! Robalo Cordeiro 
! Zacuto Lusitano
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978-972-757-501-5
488 pp. ! 15,5x23,5 cm

MÁRIO VIANA DE QUEIROZ | HILTON SEDA

HISTÓRIA DA MEDICINA

! Avicena 
! Behçet 
! Hipócrates 
! João XXI 
! Schönlein 
! Sjögren 
! Assunção Teixeira 
! Alarcón-Segovia 
! Zacuto Lusitano 
! Oribásio 
! Garcia de Orta

QUEM FOI QUEM NA HISTÓRIA DAS DOENÇAS REUMÁTICAS

As doenças reumáticas são mais antigas na 
Terra do que o Homem. O Platicarpo, um 
dinossauro nadador gigantesco que viveu 
há cem milhões de anos, apresenta lesões 
de osteoartrose. Hipócrates, o Pai da Medi-
cina, descreveu os mais variados tipos de 
artrite e de gota, que no seu tempo era 
conhecida como podagra. Posteriormente, 
centenas de médicos contribuíram para o 
conhecimento das doenças reumáticas, 
?+!&)2%)?+!)"#H)&!.*!#$%)'%).!+)"#',2W.$#-

co quer no que concerne ao seu tratamen-
$%L)D.$!)(#/&%)"!.1&!/!)')8#%,&'4')"!)1!&1')
"!)=_l)70"#1%.)!)"!)'(,+7'.)#2.$#$+#9:!.5)
que ao longo de séculos contribuíram para 
') #2"#/#"+'(#H'9@%) !) %) *&%,&!..%) "') U!+-
matologia. É mais uma história desta espe-
cialidade e, até certo ponto, mais uma his-
tória da Medicina, gravada por aqueles 
que ao longo da Humanidade “se foram 
"') (!#)"')7%&$!) (#8!&$'2"%g5) 1%7%)!.1&!-
veu o nosso grande poeta épico, Camões.

978-972-757-427-8
320 pp. ! 15,5x23,5 cm

HISTÓRIA DA MEDICINA

!  Interacção da Reumato-
logia com literatura, 
pintura, música, escultura 
#*K),)45.$.*

! Reumatologistas                    
e artistas 

! Doentes reumáticos 
artistas

REUMATOLOGIA, LITERATURA E ARTE
MÁRIO VIANA DE QUEIROZ

Este livro aborda a relação das doenças 
reumáticas com as letras e as artes, es-
sencialmente, mas não só, através das 
*'$%8#%,&'4'.)"!)*!&.%2'(#"'"!.)?+!)'%)
longo da história se distinguiram.
Dividida em sete partes distintas, esta obra 
impressa a duas cores, com uma série de 
desenhos originais, aborda as relações 

da Reumatologia com a Literatura, a Pin-
$+&'5)')\R.#1'5)')D.1+($+&')!)')P%$%,&'4'5)
sendo as duas últimas partes destinadas 
a reumatologistas artistas bem como a 
doentes reumáticos que viram nas artes e 
nas letras um importante meio de canali-
H'&)'(,+7'.)"'.)'"/!&.#"'"!.)?+!)'.).+'.)
doenças comportam.

978-972-757-353-0
240 pp. ! 13,5x21 cm

978-972-757-519-0
528 pp. ! 17x24 cm

JOÃO MARTINS PISCO 

! Questão e opções  
de resposta 

! Principais referências 
anatómicas 

! Argumento semiológico 
! Desenvolvimento  

das ideias 
! Ordem da argumentação 
!*S2T#6,&0)*$%.3

! Tuberculose torácica 
! Emergência em radiologia 
! Tumores ósseos 
! Intervenção em 

neurorradiologia 
! Nódulo solitário 
! Doença do conectivo 
! Osteopatias

Todos os livros técnicos, particularmente 
os da área da Saúde, têm um tempo de 
sobrevivência bastante curto, não só de-
vido à evolução vertiginosa das técnicas 
1%7%)I)7%"#41'9@%)"%.)*&W*&#%.)*&%1!-
dimentos clínicos. Do esforço concertado 
de especialistas de várias áreas, surge 
uma publicação que manterá a utilidade 
2%)1'7*%)*'&')%)?+'()A%#)#"!'(#H'"%L)c)&!G)

visão desta obra contou com o espírito 
1&3$#1%)!) &#,%&)?+!)')'1$+'(#H'9@%)"!)+7)
manual de Ensino Técnico requer. A maior 
*'&$!) "%.) 1'*3$+(%.) A%#) '1$+'(#H'"'5) +7)
grande número de imagens foi acrescen-
$'"%)!)2%/%.)'+$%&!.)A'H!7)',%&')*'&$!)
"!.$')!"#9@%)1%7)7'#.)$!C$%.)"!),&'2"!)
qualidade.

SEMIOLOGIA RADIOLÓGICA DO SNC | LER E INTERPRETAR
J. CRUZ MAURÍCIO

M')*&#7!#&')*'&$!)"%)(#/&%5)f=<=)i+!.$:!.)
"!) c*(#1'9@%g5) '*&!.!2$'G.!) '.) ?+!.$:!.)
clínico-imagiológicas simples, que são ilus-
tradas por radiogramas simples, TC, RM e 
'2,#%,&'4'L)c.)*!&,+2$'.).@%)'1%7*'2>'-
das pelas várias opções de resposta e co-
7!2$'"'.) 2+7') !C*(#1'9@%) .!7#%(W,#1')
que encaminha o leitor para a resposta 
1%&&!1$'L)M').!,+2"')*'&$!5)f=`)N!7'.)"!)
d#.1+..@%g5) "!.1&!/!7G.!) '(,+7'.) .#$+'-

9:!.)7'#.) 1%7*(!C'.5) $'7807) #(+.$&'"'.)
com radiogramas que estão inseridos num 
1%2$!C$%)1(32#1%)!.*!1341%L)V)#2$+#$%)2@%)0)
A'H!&)+7')'/'(#'9@%5)7'.)*&%/%1'&)%)"!.'-
4%)?+!)7%$#/!)')'*&!2"#H',!7)*'&')')1(3-
nica. Para isso, integra-se a Imagiologia na 
Anatomia, enquanto disciplina básica bem 
fundamentada. Então, a Anatomia Radio-
lógica jogará um importante papel dina-
7#H'"%&)!)A%&7'$#/%L

IMAGIOLOGIA

IMAGIOLOGIA

IMAGIOLOGIA BÁSICA | NDmNV)D)cNocE)
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978-972-757-894-8
168 pp. ! 15,5x23,5 cm

INFECIOLOGIA
DIAGNÓSTICO DA INFEÇÃO VIH/SIDA |   REPRESENTAÇÕES E EFEITOS  

NAS CONDIÇÕES LABORAIS
ISABEL DIAS

Este livro tem como objetivo dar a conhecer 
os resultados do estudo “Diagnóstico da in-
fecção VIH/SIDA: representações e efeitos 
2'.)1%2"#9:!.)('8%&'#.g).%(#1#$'"%)*!(%)c($%)
Comissariado da Saúde (ACS)/Coordenação 
Nacional para a Infecção VIH/Sida (CNSIDA), 
que visou analisar o impacto e consequên-
cias da infeção nas condições la borais dos 
.!+.)*%&$'"%&!.L)X'&')'(07)"!)$&'H!&)1%2>!-
1#7!2$%).%8&!)'.)!C*!&#-21#'.)"'.)*!..%'.)

com VIH/sida no mundo laboral, este livro 
demonstra que ser portador da infeção é 
uma condição de saúde, mas também uma 
condição social, limitadora de oportunida-
"!.)!)*&%1!..%.L)E@%)#2R7!&'.)'.)"#41+("'-
des sentidas pelos trabalhadores com VIH/  
z.#"'5)%)?+!)!C#,!)')#7*(!7!2$'9@%)"!)!.-
tratégias concertadas, susten tadas e multis-
setoriais para a erradicação das consequên-
1#'.)"%)/3&+.)2%)1%2$!C$%)('8%&'(L

! Metodologia e estratégia 
de pesquisa 

! Formas de transmissão  
da infeção VIH/sida  
e fontes de apoio social

! O impacto da infeção 
VIH/sida no trabalho 

! A infeção VIH/sida  
e atitudes face ao tra-
balho: representações  
e soluções de adaptação

978-972-757-254-0
224 pp. ! 14,5x21,5 cm

! Doenças bacterianas 
! Doenças virais 
! Parasitoses 
! Dermatologia e SIDA 
! Quadros sinópticos  

de tratamento (doentes 
imunocompetentes)

DOENÇAS TRANSMITIDAS SEXUALMENTE
F. GUERRA RODRIGO | A. J. MAYER-DA-SILVA

Todos os anos algumas centenas de mi-
lhões de novos casos de doenças trans- 
7#$#"'.).!C+'(7!2$!)%1%&&!7)2%)7+2"%L)
Repetidos avisos da OMS têm resultados 
infrutíferos. Largos investimentos e gran-
"!.) !.A%&9%.) "!) 32"%(!) *&%4(61$#1') !) $!G
rapêutica, dirigidos especialmente para o 
combate à SIDA, acompanhados de pesa-
dos dispêndios no campo da investigação 
1#!2$341')!7),!&'(5)!).%8&!)2%/%.)7!"#1'-
mentos, em particular, não alcançaram os 

42.)*&!$!2"#"%.L)V)*&!.!2$!)(#/&%)1%2"!2-
sa a essência do conhecimento médico ac-
tual aplicável ao diagnóstico e terapêutica 
destas afecções. Destina-se a médicos, 
mas procurou-se que a sua redacção sim-
ples e directa permitisse igualmente escla-
recimento e consulta da população em 
geral. A sua impressão a cores num papel 
"!) !C1!(!2$!) ?+'(#"'"!5) '(#'"') ') +7) '&-
&'2F%),&641%)'1$+'(5)$%&2')').+')(!#$+&')!)
consulta ainda mais apelativa.

INFECIOLOGIA

978-972-757-414-8
396 pp. ! 16,7x24 cm

INFECÇÕES E INFESTAÇÕES CUTÂNEAS
F. GUERRA RODRIGO | A. J. MAYER-DA-SILVA | L. M. ALMEIDA

INFECIOLOGIA

As infecções e infestações cutâneas cons-
$#$+!7)*'&$!).#,2#41'$#/')"'.)"!&7'$%.!.)
observadas nas consultas de Dermatolo-
gia. Com alguma variação no que respei-
$')')6&!'.),!%,&641'.5)*%*+('9:!.)!),&+-
pos etários considerados, a sua pre valên-
1#'),(%8'().#$+'G.!)!7)1!&1')"!);<w)')_<w)
do total das afecções por pele. Este livro, 
impresso a cores, está estruturado de modo 
a proporcionar informação prática sobre 
as diversas entidades clínicas, através da 

descrição ordenada, sucinta e, tanto quan-
to possível, completa de cada afecção – 
etiologia, clínica, histopatologia, diagnós-
tico, atitude e tratamento. O livro destina -
-se principalmente a médicos, sobretudo 
Dermatologistas, Infecciologistas e Inter-
nistas, mas será igualmente útil a Enfer-
meiros e outros Técnicos de Saúde. Com 
carácter didáctico, recomenda-se para os 
'(+2%.)"!)\!"#1#2')!)"!)%+$&%.)1+&.%.)'42.L

! Infecções por bactérias, 
por vírus, por fungos,  
por artrópodes, por pro- 
tozoários e helmintas

978-972-757-961-7
288 pp. ! 17x24 cm

IMAGIOLOGIA

TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS EM RADIOLOGIA CONVENCIONAL
SANDRA RUA VENTURA

Ao longo desta obra, o conhecimento é 
apresentado de forma lógica e sequencial, 
de modo a facilitar a compreensão das dife-
&!2$!.)$012#1'.)&'"#%,&641'.L)c(07)"!)+7')
descrição teórica, todas as incidências des-
critas são demonstradas através de um am-
*(%)(!?+!)"!)4,+&'.)%&,'2#H'"'.)*%&)&!,#:!.)
anatómicas. Inclui a descrição dos procedi-
7!2$%.)2!1!..6&#%.)*'&')')!C!1+9@%)"!)#21#-
"-21#'.)&'"#%,&641'.)"%)A%&%)%.$!%'&$#1+('&5)

com ilustrações quer do posicionamento 
?+!&)"')#7',!7)&'"#%,&641')&!.+($'2$!L)
Estamos certos de que este livro será uma 
#7*%&$'2$!)A!&&'7!2$')'+C#(#'&)?+!&)*'&')%)
ensino da técnica radiológica quer para con-
sulta de todos os técnicos de radiologia que 
necessitem destes conhecimentos para o 
"!.!7*!2>%) "') .+') '$#/#"'"!) *&%4..#%2'()
diária.

! Princípios básicos em 
Radiologia Convencional

! Estudo radiológico do 
membro superior e 
inferior

! Estudo radiológico da 
cintura escapular e 
pélvica

! Estudo radiológico do 
esqueleto torácico

! Estudo radiológico da 
coluna

! Métodos de diagnóstico 
por imagem no estudo do 
sistema osteoarticular

INFECIOLOGIA
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978-972-757-908-2
536 pp. ! 17x24 cm

LEOPOLDO MATOS | PEDRO FIGUEIREDO 

! Esófago
! Estômago
! Intestino delgado
! Tubo digestivo
! Cólon e reto

A publicação deste livro pretende colma-
$'&)')2!1!..#"'"!)?+!)!C#.$#')"!)"#.*%&)"!)
uma publicação de conteúdo abrangente 
que, em português, possibilitasse uma fon-
$!)"!)#2A%&7'9@%)'$+'(#H'"').%8&!)?+!.-
tões relacionadas com a semiologia, diag-
nóstico e tratamento das principais enti-
dades nosológicas que afetam o apare-
lho digestivo. Esta publicação, que conta 

com a colaboração de um grande núme-
ro de especialistas nacionais, inclui sete 
secções: semiologia, tubo digestivo, fíga-
do, pâncreas e vias biliares, aspetos parti-
culares da patologia gastrenterológica (na 
criança, na grávida e no idoso), nutrição 
e endoscopia digestiva. Foi pensada para 
clínicos gerais, enfermeiros e alunos.

MEDICINA INTERNA

GASTRENTEROLOGIA FUNDAMENTAL 

978-972-757-663-0
112 pp. ! 14,5x21 cm

MEDICINA DO SONO

!  Sinais de perturbação  
do sono 

!  Actividade cerebral 
durante o sono 

!  Fases do sono 
!  Efeitos da privação  

do sono 
!  Quantas horas devemos 

dormir 
!  Situações clínicas ligadas

ao sono 
!  Testes de auto-avaliação

O SONO | EFEITOS DA SUA PRIVAÇÃO SOBRE AS DEFESAS ORGÂNICAS
ÂNGELO SOARES

Chamar a atenção para a necessidade vi-
tal de ter um bom sono com um acordar 
.+'/!)0)')42'(#"'"!)"!.$!)(#/&%L)c*W.)"!-
42#&)%).%2%5)0)'..#2'('"%)%)!A!#$%)"!)$%"')
a actividade cerebral enquanto se dorme 
e evidenciado o trabalho dos neurónios e 
respectivos neurotransmissores. A priva-
9@%)*&%/%1'"')"%).%2%)&!n!1$!G.!)2')/#"')
"#6&#'5)2')!4161#')*&%4..#%2'()%+)!.1%('&)

e acaba por desencadear graves proble-
mas de saúde física e mental. Casos reais, 
retirados da prática clínica, ilustram a in-
n+-21#')"!)"#/!&.%.)>68#$%.)#2.$'('"%.)2')
qualidade do sono. São dados alguns con-
selhos úteis para um sono reparador que 
podem ajudar a atrasar o de senvolvi men-
to e a evolução de doenças e conservar a 
qualidade de vida.

978-972-757-719-4
296 pp. ! 17x24 cm

TERESA PAIVA | THOMAS PENZEL

MEDICINA DO SONO

! Características básicas  
do sono 

! Semiologia e hipóteses 
diagnósticas 

! Questionários de sono 
! Registos e técnicas  

do CMS 
! Estadiamento do sono 
! Processamento de sinais 
>.5.*63.11&$6.'()*.:,)G
mática do sono 

! Terapêuticas no CMS

CENTRO DE MEDICINA DO SONO | MANUAL PRÁTICO

V).%2%)0)+7')/#',!7)1%7*(!C')!)%&,'2#-
H'"')"!)$%"%)%)1%&*%5)1%7)*'..',!2.)&!-
gulares por fases de sono com caracterís-
ticas muito próprias, aqui descritas em de-
talhe, possibilitando às diversas especiali-
dades e disciplinas uma leitura fácil mas 
precisa. Nos Centros de Medicina do Sono 
(CMS), as consequências clínicas são ava-
liadas, diagnosticadas e tratadas. Esta obra 
!C*(#1')'.)&!1%7!2"'9:!.)#2$!&2'1#%2'#.5)

desde a colheita da história clínica, aos 
!C'7!.)')&!?+!&!&)!)$!.$!.)')'*(#1'&5)!2-
trando com algum detalhe nos aspectos 
técnicos dos registos, na descrição dos 
mesmos, nas metodologias de estadia-
mento, na análise e processamento de 
sinais biológicos usados no sono e termi-
na com as recomendações para funciona-
mento e diferenciação de laboratórios e 
especialistas.

978-972-757-832-0
136 pp. ! 9,5x17,5 cm

! Analgésicos/sedativos/                  
/hipnóticos 

! Antiagregantes plaque- 
tários 

! Antiarrítmicos 
! Anticoagulantes 
! Beta-bloqueantes 
! Broncodilatadores 
! Curarizantes não-despo-

larizantes 
! Fibrinolíticos 
! Inotrópicos/inodi latado-

res/vasopressores 
! Vasodilatadores

FÁRMACOS NA URGÊNCIA REVISITADOS
ANTÓNIO ARSÉNIO

Este livro é um manual prático, de peque-
no volume e fácil de guardar, de consulta 
rápida, com os dados necessários à ade-
quada prescrição terapêutica, sobretudo 
destinado aos médicos que lidam com si-
$+'9:!.)"!)+&,-21#')!7)?+!)7+#$'.)/!H!.)
a decisão é feita sob pressão. O tema não 
foi – nem podia ser – esgotado, dada a 
!2%&7!)1%7*(!C#"'"!)"')A'&7'1%(%,#')1(3-
nica. Como é indicado nesta edição, “a con-
sulta deste Manual não deve inibir o leitor 

de consultar obras de referência, sobretu-
do em casos em que se sinta menos fami-
(#'&#H'"%)1%7)%.)A6&7'1%.)!7)1'+.'gL)M%)
#231#%)"!)1'"')A6&7'1%)A'HG.!)+7')8&!/!)
referência ao seu mecanismo de ação e à 
sua farmacodinâmica. Referem-se tam-
bém as precauções a tomar na mulher 
grávida ou a amamentar. As doses men-
cionadas referem-se apenas às empregues 
em adultos.

MEDICINA INTERNA
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978-972-757-893-1
400 pp. ! 14,8x21 cm

PROTOCOLOS EM MEDICINA INTERNA
LUÍS CAMPOS

MEDICINA INTERNA

Este livro, resultado de um trabalho de 
+7')!?+#*')7+($#*&%4..#%2'(5)'*&!.!2$')
os protocolos referentes às situações mais 
comuns com que os médicos se deparam 
numa enfermaria de Medicina Interna. O 
objetivo deste manual é ser uma ferra-
menta de consulta fácil e rápida, com in-

A%&7'9@%)'$+'(#H'"'5)!..!21#'(5)&!(!/'2$!)
!)4"!"#,2')?+!)'F+"!)%)70"#1%)')$%7'&)
decisões no momento em que precisa 
dessa informação: quando está perante o 
doente. Dessa forma, pretende-se melho-
rar a qualidade da assistência prestada e 
diminuir a sua variabilidade.

! Artrite gotosa aguda
! Asma
! Crise hipertensiva
! Convulsão
! Desequilíbrio ácido-base, 

eletrolítico, hídrico
! Diabetes mellitus
! Dislipidemias
! Disritmias periparagem
! Doença arterial periférica
! Dor
! DPOC
! Encefalopatia hepática
! Erisipela e celulite

978-972-757-761-3
336 pp. ! 15,5x23,5 cm

! 26 especialidades (entre 
as quais Urologia, 
Cardiologia, Neurologia, 
Pneumologia, Oftalmo-
logia, Dermatologia, 
Endocrinologia, Hemato-
logia, Cirurgia Plástica, 
Psiquiatria e Geriatria) 
explicam as diferenças 
entre homens e mulhe-
res, analisando as distin-
tas realidades anatomo-
$1&)3L4&6.1?*>.,)3L4&6.1* 
e epidemiológicas

MARCIANOS & VENUSIANAS |   \YdeOVE)DEXDOecoeENcE)DmXoeOc\)))))))))))))))AS DIFERENÇAS
MANUEL MENDES SILVA

V8/#'7!2$!)!C#.$!7)"#A!&!29'.)!2$&!)>%-
mens e mulheres (“marcianos e venusia-
2'.gTJ)"#A!&!29'.),!20$#1'.)!)>%&7%2'#.5)
e também em comportamentos, costumes 
e hábitos, e na forma de encarar e reagir 
a diversas realidades. Neste livro a cores, 
A'HG.!)+7')&!/#.@%)"%)'..+2$%5)'8%&"'2-
do-se as diferenças de género, masculi-
no e feminino, analisando-se as distin-

$'.) &!')(#"'"!.)'2'$%7%4.#%(W,#1'.5)*'$%G
lógicas e clínicas, e também epidemioló-
,#1'.5)'.)"#A!&!2$!.)f1!&$!H'.g)!)f'*'&-2-
1#'.g)2'),&'2"!)7'#%&#')"'.)!.*!1#'(#"'-
des clínicas de adultos, assim como o di -
ferente enquadramento físico e psicosso-
ciológico da saúde, da doença e da mor-
te, e suas eventuais consequências.

MEDICINA INTERNA

978-972-757-861-0
416 pp. ! 13,5x21 cm

MEDICINA INTERNA
MANUAL DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
PEDRO PONCE

É a todos os que dedicam uma parte signi-
41'$#/')"').+')/#"')*&%4..#%2'()I)7!"#1#2')
de urgência que o presente livro se dirige, 
orientado pelos grandes sintomas ou sín-
dromes apresentados pelo doente na ur-
,-21#'5)%.)?+'#.).@%)"!42#"%.)1%7)&#,%&)!)
dos quais se parte para a estratégia diag-
2W.$#1')?+!)1%2"+H')I)7!(>%&)'$#$+"!)$!&'-
pêutica. Este guia de con sulta rápida procu-
ra servir os médicos de urgência, os internos 
?+!)A'H!7)+&,-21#'),!&'(5)%.)1(32#1%.),!&'#.)

e também os alunos dos últimos anos de 
\!"#1#2'L)M!.$');L[)!"#9@%)&!/#7%.)!)'$+'-
(#H67%.) $%"%.)%.) 1'*3$+(%.5) '"#1#%267%.)
+7')#2$&%"+9@%)I)%&,'2#H'9@%)"%)Ep5)1%7)
ênfase especial para os critérios de triagem 
na admissão, aprofundámos o tópico da 
responsabilidade civil e criminal do médico 
no SU, mantivemos o critério de as terapêu-
ticas propostas serem práticas, detalhadas 
!)!C!?+3/!#.)2%)2%..%)7!#%5)"!) #7!"#'$%)
ao alcance de todos.

! Protocolo de triagem      
de Manchester

! Choque/Crise hipertensiva
! Exacerbações de asma 

brônquica
! Tromboembolismo 

pulmonar
!*8U)R:#*.%.$3;,&6)
! Lesões por imersão  

e quase afogamento
! Queimaduras
! Dor aguda, ansiedade            

e agitação
! Intoxicações agudas

978-972-757-588-6
1184 pp. ! 13,5x21 cm

! Cardiologia 
! Nefrologia 
! Neurologia 
! Dermatologia 
! Gastrenterologia 
! Infecciologia 
! Medicina Intensiva 
! Endocrinologia 
! Oncologia

MANUAL DE TERAPÊUTICA MÉDICA
PEDRO PONCE

D.$');L[)!"#9@%)1%2$')1%7)&!1%7!2"'9:!.)
terapêuticas práticas e actuais, sem perda 
"!).%4.$#1'9@%)!5)?+'2"%)*%..3/!(5)'*%#'-
"'.) !7)!/#"-21#') 1#!2$341') .W(#"') %+) !7)
guidelines validadas. A informação foi con-
densada, de forma a concentrar todas as 
áreas da medicina clínica num mesmo vo-
lume, de fácil consulta, sem perder a qua-
lidade e o rigor de um livro de terapêutica. 
Apesar da ênfase na terapêutica médica, 
1%2$#2+')')$!&)+7')1%7*%2!2$!)"!)!C*(#-

1'9@%)4.#%*'$%(W,#1')!)"!)"#',2W.$#1%)1(3-
nico, facilitando a transição para a decisão 
$!&'*-+$#1')!)"!42#2"%)%)7%7!2$%)1!&$%)
para a referenciação ao especialista perti-
nente. A obra foi desenhada a pensar num 
('&,%)(!?+!)"!)+$#(#H'"%&!.5)"!."!)%)'(+2%)
"!)7!"#1#2')2')A'.!)1(32#1')!)*&%4..#%2'(#-
H'2$!5) '%) #2$!&2%)>%.*#$'('&)"%) #2$!&2'$%)
geral e complementar, bem como para 
toda a carreira de clínica geral.

MEDICINA INTERNA
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978-972-757-359-2
272 pp. ! 13,5x21 cm

! Sinais e evolução                     
da doença 

! Terapêuticas farmacoló-
gica e não farmacológica 

! Sexualidade e demência 
! Consultas de memória  

e demência 
! Apoio ao doente no domi- 

cílio
! Aspectos éticos  

e médico-legais

A. CASTRO-CALDAS | A. DE MENDONÇA

D.$!)(#/&%).%8&!)"%!29')"!)c(H>!#7!&)0)%)
&!.+($'"%)"')&!n!C@%)"!)7+#$%.)?+!)!7)
Portugal, desde há anos, têm vindo a preo-
cupar-se com esta doença. Peritos das di-
ferentes áreas ligadas à demência em 
Portugal aceitaram dar o seu contributo 
imprescindível para esta obra, disponibi-
(#H'2"%5)'..#75)+7)(#/&%)?+!)&!n!1$!)')&!'-
lidade nacional, quer do ponto de vista epi-
demiológico quer do ponto de vista assis-

tencial, não esquecendo múltiplas outras 
questões da vida nacional em que esta 
doença pode ter impacto. Esta obra desti-
na-se a um leque vasto de potenciais leito-
res, entre os quais os familiares e amigos 
dos doentes, os estudantes, os médicos, 
os enfermeiros, os psicólogos, os sociólo-
gos e tantos outros que apenas por pura 
curiosidade cultural aqui poderão encon-
trar respostas às suas perguntas.

NEUROLOGIA

A DOENÇA DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMÊNCIAS EM PORTUGAL

978-972-757-723-1
104 pp. ! 13,5x21 cm

! Diálise peritoneal  
vs. Hemodiálise 

! O panorama actual  
de tratamento substitutivo 
renal

! Supremacia da diálise 
peritoneal como primeira 
opção de diálise 

! O pouco uso da diálise 
peritoneal

DIÁLISE PERITONEAL |   UMA DIÁLISE FEITA EM CASA: PARA QUANDO                        
A OPÇÃO?

ANABELA RODRIGUES

Este livro destina-se a médicos, enfermei-
ros e clínicos que lidam com doentes que 
*'"!1!7) "!) #2.+41#-21#') &!2'() 1&W2#1'L)
X&!$!2"!).!&)/!31+(%)"!).!2.#8#(#H'9@%)!)A%&-
mação na área da diálise peritoneal, um 
método de diálise domiciliária.

Em linguagem assertiva, suportada cien-
$#41'7!2$!5)%) (#/&%)'8&!)1'7#2>%)'%)"!-
bate, desconstrói mitos e conceitos erró-
neos, abordando o que a diálise perito neal 
oferece ao doente no painel das terapêuti-
cas actuais da doença renal crónica.

NEFROLOGIA

978-972-757-426-1
536 pp. ! 17x24 cm

MEDICINA INTERNA

!  Entrevista clínica 
!  Sinais e sintomas 

cardinais 
!  Raciocínio clínico
!  Semiótica laboratorial 
!  Execução integrada                    

do exame físico

SEMIOLOGIA MÉDICA | PRINCÍPIOS, MÉTODOS E INTERPRETAÇÃO
J. L. DUCLA SOARES

c)D2$&!/#.$')O(32#1')!)%)DC'7!)V8F!1$#/%)
são as bases em que assentam a prática 
clínica. É objectivo deste livro fornecer com 
imediato sentido clínico de aplicação prá-
tica os aspectos fundamentais referentes 
a: metodologia da colheita da anamne-
.!k)$012#1'.)!C*(%&'$W&#'.)"%)!C'7!)A3.#-
co; principais achados referentes a cada 
'*'&!(>%)%+).#.$!7'k)#2$!&*&!$'9@%)4.#%-
patológica dos sintomas; e, sinais e bases 

gerais do raciocínio clínico. Por abarcar 
os vários sistemas e aparelhos, estamos 
perante um livro muito útil para os estu-
dantes de várias áreas, nomeadamente, 
Medicina I e II, Neurologia, Oftalmologia, 
Endocrinologia, Gastrenterologia, entre 
outras. A obra é ilustrada por centenas de 
imagens, impressa na sua totalidade a 
cores num papel de grande qualidade.

978-972-757-026-3
124 pp. ! 12x18,5 cm

LICÍNIO CARNEIRO

MEDICINA INTERNA

! Referências em: 
Clínica laboratorial; 
Cardiologia; Neurologia; 
Ortopedia; Pediatria; 
Pneumologia; 
Reumatologia

REFERÊNCIAS MÉDICAS 

Durante a observação clínica que um mé-
"#1%)A'H)')+7)"%!2$!5)%)*&#7!#&%)&!1%&&!)
A&!?+!2$!7!2$!)')f&!A!&-21#'.)70"#1'.g)
1%7)?+!)1%2.$&W#)8'(#H'.)7!2$'#.)!)%&,'-
2#H') +7) "#',2W.$#1%) %+) +7') .+.*!#$'L)
D.$!)(#/&%)A%#)'..#7)#"!'(#H'"%L)X'&')'+C#-
liar o raciocínio médico, estas “Referên-
1#'.)\0"#1'.g5)+7'.)$&'"#1#%2'#.)!)%+$&'.)
de descoberta mais recente, dispõem de 

tabelas de leitura simples e de aplicação 
útil, acrescentando-lhes o autor comen-
tários que achou importantes na sua prá-
tica clínica para o discernimento da enti-
dade em vista. É uma obra de consulta 
diária, cujo formato de bolso a transfor-
ma num companheiro do clínico no seu 
dia-a-dia.
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NEUROLOGIA

DOENÇA DE ALZHEIMER | DmDUO{OeVE)dD)DENe\poc|}V
JOANA PAIS | BELINA NUNES

c)"%!29')"!)c(H>!#7!&)0)')*'$%(%,#')2!+-
rodegenerativa mais comum, com uma 
grande repercussão nas funções intelec-
tuais dos pacientes e na dinâmica do seu 
núcleo familiar. 
DC#.$!7)*&6$#1'.)?+!5)'%)!.$#7+('&)'.)1'-
pacidades e competências cognitivas dos 
doentes, retardam a evolução da doença. 
c$&'/0.)"!)!C!&131#%.) 1%7)1'&'1$!&3.$#1'.)
!.*!1341'.5)?+!).!)"!.$#2'7)')'$#/'&)"#A!-

rentes funções cerebrais, esta obra é uma 
ferramenta muito útil, tanto para cuida-
"%&!.) *&%4..#%2'#.) 1%7%) A'7#(#'&!.) "%.)
pacientes. Especialmente para estes últi-
7%.5)!.$!) (#/&%) #21(+#)+7')8&!/!)!C*(#1'-
ção sobre a demência e as principais alte-
rações comportamentais que esta pro-
voca, e algumas estratégias para ajudar 
os doentes no seu quotidiano, bem como 
*'&')!C!1+$'&)%.)!C!&131#%.)"!.$!)(#/&%L

! Exercícios de estimulação 
nas áreas de:
Atenção, Linguagem,
Memória, Gnosias (saber 
reconhecer), Praxias 
(saber fazer) e Funções 
executivas (organizar 
comportamentos, 
raciocínio)

978-989-752-035-8
272 pp. ! 15,5x23,5 cm

! Antes do diagnóstico
! Diagnóstico
! Tratamento
! Depois do diagnóstico 

– planear o futuro do 
doente

! Lidar com as alterações 
de comportamento e de 
cognição

! Apoio aos cuidadores

ALZHEIMER EM 50 QUESTÕES ESSENCIAIS
BELINA NUNES

Com uma linguagem simples, este livro 
*'&$!) "!) *!&,+2$'.) ?+!) 1%7) 1!&$!H') F6)
%1%&&!&'7) ') ?+'(?+!&) *!..%') *&WC#7')
"!) '(,+7) "%!2$!) "!) c(H>!#7!&L) D.1&#$%)
por uma especialista com décadas de 

!C*!&#-21#')1(32#1')2!.$!.)1'.%.5)!.$!) (#-
vro dirige-se a qualquer pessoa que pro-
cure informação prática sobre a doença, 
especialmente familiares e cuidadores.

NEUROLOGIA

978-972-757-748-4
196 pp. ! 15,5x23,5 cm

! A Consulta de Neurologia
– O quê, para quê, onde, 
quem, como? 

! As doenças neurológicas 
mais frequentes 

! Dores de cabeça
! Tonturas, vertigens                 

e desequilíbrios 
! Tromboses e derrames 

cerebrais

CONSULTA DE NEUROLOGIA | O QUE É IMPORTANTE SABER
BELINA NUNES

Este livro pretende contribuir para um 
melhor conhecimento das afeções neuro-
lógicas mais frequentes (dores de cabeça, 
vertigens, tremores, epilepsia, doenças cé-
rebro-vasculares, demências e esclerose 
7R($#*('T)8!7)1%7%)'+C#(#'&)')$#&'&)%)7!-
lhor partido de cada consulta, ao analisar 
o funcionamento das instituições de saú-

"!5)')&!('9@%)70"#1%G"%!2$!)!)')4.#%*'-
tologia das doenças. 
Mais esclarecidos, logo mais saudáveis, é 
um lema unânime em Saúde. Esperamos 
assim que este livro seja um guia útil para 
todos, no conhecimento das doenças neu-
rológicas e de um modo geral das etapas 
do diagnóstico clínico.

NEUROLOGIA

978-972-757-661-6
176 pp. ! 15,5x23,5 cm

DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE 

! Critérios de actuação                 
no AVC 

! Fluxogramas 
! Operacionalização  

dos critérios de actuação 
! Actuação da enfermagem 

no AVC

É por demais conhecida a importância da 
doença vascular cerebral como sendo a 
primeira causa de morte em Portugal. 
Nesse sentido, entendeu a Direcção-    
-Geral da Saúde elaborar este manual em 
?+!) .!) .#.$!7'$#H'7) %.) *'..%.) ') .!,+#&)
Sf#$#2!&6&#%gT) "!."!) ') .+.*!#$') "!) csO5)
passando pelo tratamento agudo, até ao 
encaminhamento após a alta hospitalar. 

Trata-se de vias a seguir, focando os pon-
tos fundamentais que são, por assim di-
H!&5) %8&#,'$W&#%.) *'..'&) 2%) $&'$'7!2$%)
destes doentes. Estamos certos de que 
este livro servirá de orientação a todos os 
*&%4..#%2'#.) !2/%(/#"%.) 2') *&!/!29@%5)
diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
reinserção social dos doentes  com AVC, 
nas suas diversas fases.

NEUROLOGIA

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL | ITINERÁRIOS CLÍNICOS

978-989-752-043-3
284 pp. ! 17x24 cm
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978-972-757-510-7
296 pp. ! 17x24 cm

CARLOS GARCIA | HELENA COELHO 

! Organização celular  
do sistema nervoso 

! Anatomia funcional 
! Sintomas e sinais 
! Padrões de instalação  

e evolução das doenças 
neurológicas 

! Exame neurológico 
! Exames complementares

O%7)7'#.) "!) ^<) #(+.$&'9:!.) ') 1%&!.5) "!)
elevada qualidade, o objectivo deste livro 
é difundir os conhecimentos de Neurolo-
gia com uma linguagem simples e clara. 
c*&'H)'%.)'+$%&!.)1%2$&#8+#&)1%7)+7')%8&')
em língua portuguesa, certos de que po-
derá preencher algumas lacunas e de que 
a multiplicidade de informação que a In-
ternet pode oferecer nos dias de hoje não 

"#.*!2.'&6) 2+21') %) (#/&%5) +7') /!H) ?+!)
!.$!)&!*&!.!2$'&6).!7*&!)+7)4($&%)!)"'&6)
uma orientação de limites e origens mais 
precisos. Este livro destina-se ao público 
médico não especialista em Neurologia: 
estudantes de Medicina, Medicina Dentá-
ria, Medicina Veterinária, Biologia e a todos 
os que queiram alargar os seus conheci-
mentos.

NEUROLOGIA

NEUROLOGIA CLÍNICA | PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

NEUROLOGIA

!  Construção da memória 
! Problemas da memória 
! Doenças e medicamentos:
&%9:I%6&.*%.*-#-L5&.*

! Recuperar e melhorar              
a memória

MEMÓRIA | FUNCIONAMENTO, PERTURBAÇÕES E TREINO
BELINA NUNES

A importância atribuída à memória tem 
vindo a aumentar nas nossas sociedades, 
em parte pela avalanche de informação 
que temos de gerir todos os dias e, princi-
palmente, pelo receio de a doença ou o 
envelhecimento nos privar dessa memó-
ria. Poucos conhecem com pormenor o 
que é a memória e como funciona, que 
pode ser afectada em diversas situações 

e, mais importante ainda, o que pode ser 
feito para melhorar o seu funcionamen-
$%L)D.$!)(#/&%)*&!$!2"!)$&'H!&)%.)1%2>!1#-
mentos da Neurociência para a vida prá-
tica, revelando o que de mais recente se 
sabe sobre a memória, as situações que 
a podem alterar e como melhorá-la em 
qualquer idade.978-972-757-513-8

368 pp. ! 14,5x21 cm

978-972-757-745-3
160 pp. ! 13,5x21 cm

JOSÉ PIMENTEL | PEDRO CABRAL

NEUROLOGIA

! Principais síndromes 
epilépticas 

! Principais causas das 
epilepsias sintomáticas 

! Principais diagnósticos 
diferenciais das epilepsias 

! Principais situações 
particulares em epilepsia

EPILEPSIA | CASOS CLÍNICOS

Em Epilepsia – Casos Clínicos irá encontrar 
os temas mais importantes das epilepsias 
das crianças e dos adultos, os quais fo-
&'7)&!"+H#"%.)')`<)>#.$W&#'.)1(32#1'.L)D.-
tas histórias são comentadas por neuro-
pediatras e neurologistas de adultos com 
!C*!&#-21#')1%2.%(#"'"')!)2%$W&#')2!..')
patologia. Nesta obra, os autores recor-

&!7)')1%7!2$6&#%.)1%21#.%.)!)8#8(#%,&'4')
seleccionada para que possa apreender 
essas temáticas de uma forma prática e 
fácil. E se o leitor quiser testar os seus co-
2>!1#7!2$%.5)"#.*%2#8#(#H'7%.)*!&,+2$'.)
$#*%)$!.$!)2%)42'()"')%8&'L)D.*!&'7%.5)'.-
.#75)?+!)%)(#/&%).!F')R$#()')$%"%.)%.)*&%4.-
sionais de saúde que lidam com epilepsia.

978-972-757-910-5
368 pp. ! 12x18,5 cm

DOENÇA DE PARKINSON | MANUAL PRÁTICO
JOAQUIM FERREIRA

NEUROLOGIA

c)"%!29')"!)X'&u#2.%2)0)+7')"%!29')2!+-
rodegenerativa com uma prevalência cres-
cente, consequência do envelhecimento 
populacional. O seu acompanhamento 
requer, por um lado, o conhecimento das 
características clínicas das várias fases da 
doença, e, por outro, o domínio de aspe-
tos de Neurofarmacologia, Neuropsicolo-
gia, Imagiologia, etc. Nos últimos anos, 
novos dados na área da genética e da far-
macologia clínica vieram alterar não só a 

A%&7')"!)1('..#41'9@%)"%.)?+'"&%.)"!)*'&G
u#2.%2#.7%5)7'.) $'7807)') '8%&"',!7)
terapêutica das várias fases da doença. 
O%7)%)%8F!$#/%)"!)"#.*%2#8#(#H'&)+7')&!/#-
.@%)'$+'(#H'"')"%.)'.*!$%.)"')"%!29')&!(!-
vantes para a comunidade médica em ge-
ral, a Secção de Doenças do Movimento 
da Sociedade Portuguesa de Neurologia 
convidou um grupo de colaboradores para 
!('8%&'&!7)!.$')7%2%,&'4') "!) 1%2.+($')
fácil.

! Sinais e sintomas 
! Problemas clínicos 

associados 
! Avaliação clínica  

do doente 
! Escalas e medicamentos 

causadores de sintomas 
parkinsónicos – Trata-
mento e legislação
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978-972-757-422-3
440 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-498-8
368 pp. ! 15,5x23,5 cm

978-972-757-624-1
288 pp. ! 17x24 cm

REPENSAR O PESO |   PRINCÍPIOS E MÉTODOS TESTADOS PARA                               
CONTROLAR O SEU PESO

PEDRO TEIXEIRA | MARLENE SILVA

NUTRIÇÃO

NUTRACÊUTICOS E ALIMENTOS FUNCIONAIS
JOÃO F. PINTO

Esta obra nasce da necessidade de se en-
quadrar o tema dos nutracêuticos e dos 
suplementos alimentares numa perspec-
$#/') $012#1') !) 1#!2$341') '"!?+'"') *'&')
promover uma discussão fundamentada 
nas várias perspectivas possíveis. O trata-
mento do tema precisa de ser pluridisci-
plinar, pelo que a obra está dividida em ca-

pítulos que referem o tema em perspectivas 
distintas. 
Escrita de uma forma abrangente e per-
mitindo leituras diferentes do tema, a obra 
&!/!('G.!)"!)!C$&!7')+$#(#"'"!)*'&')%.)*&%-
4..#%2'#.) !) !.$+"'2$!.) ?+!) 2%) "#'G'G"#')
lidam  directamente com medicamentos, 
alimentos e produtos de saúde em geral.

! Substâncias de origem 
natural 

! Mecanismos bioquímicos 
! Conceitos farmacológicos 
! Tecnologias associadas  

à produção de nutracêu-
ticos 

! Métodos de análise 
! Toxicologia e efeitos 

toxicológicos 
! Legislação e regulamen-

tação no sector

! Nutrição e alimentação 
saudável 

! Bioenergética 
! Composição corporal  

e valores de referência 
! Nutrição e peso saudável 
! Actividade física e saúde 
! Suplementos ergogénicos 

e para o emagrecimento

PEDRO TEIXEIRA | LUÍS BETTENCOURT SARDINHA | JOSÉ LUÍS THEMUDO BARATA

A Nutrição deve ser uma responsabilida-
"!) "!) $%"%.) %.) *&%4..#%2'#.) "!) .'R"!5)
onde se incluem os nutricionistas e dietis-
tas, verdadeiros especialistas nesta vasta 
área. Cada pessoa é também o resultado 
da sua Nutrição e uma alimentação sau-
dável é um investimento na saúde e no 
futuro de cada um e de todos nós. Impor-
ta também referir o papel da Nutrição na 

%*$#7#H'9@%)"')performance humana físi-
ca e intelectual. É o caso do desporto e da 
actividade física, onde a importância de 
uma alimentação equilibrada e ajustada 
a cada situação e alicerçada na ciência da 
Nutrição é fundamental para uma optimi-
H'9@%) "%) $&'8'(>%) !7) ?+'(?+!&) 23/!() "!)
!C#,-21#'L

NUTRIÇÃO

NUTRIÇÃO

d!.$#2'"%)')*!..%'.)1%7)!C1!..%)"!)*!.%5)
7'.)$'7807)')*&%4..#%2'#.)2!.$')6&!'5)
este livro pretende estruturar uma nova 
forma de olhar para o acompanhamento e 
$&'$'7!2$%)1%7*%&$'7!2$'()"%)!C1!..%)"!)
peso e da obesidade. Tendo por base o Pro-
,&'7')XDEV)SX&%7%9@%)"%)DC!&131#%)!)E'R-
"!)2')V8!.#"'"!T)t)&!'(#H'"%)2')P'1+("'"!)
"!)\%$&#1#"'"!)~+7'2')"!."!);<<=)!)*!(%)
?+'()F6)*'..'&'7)7'#.)"!);<)*&%4..#%2'#.)!)

$012#1%.)!.*!1#'(#H'"%.)2'.)/6&#'.)6&!'.)"!)
comportamento e saúde envolvidas na 
obesidade, contando até hoje com a partici-
*'9@%)"!)1!&1')"!)`<<)*'&$#1#*'2$!.�)t)2!.-
ta obra participaram Investigadores, Pro-
fessores Universitários, Fisiologistas do 
DC!&131#%5)M+$&#1#%2#.$'.5)d#!$#.$'.5)X.#1W(%-
gos e Médicos, todos de alguma forma es-
*!1#'(#H'"%.)!)1%7)!C*!&#-21#')"!)/6&#%.)
anos no tratamento da obesidade.

! Princípios de composição 
corporal 

! Desencadear a perda           
de peso 

! Integrar a actividade 
física 

! Alimentação emocional 
! Gestão do tempo  

e do stresse: impacto  
na gestão do peso 

! Manutenção da perda  
de peso

NUTRIÇÃO, EXERCÍCIO E SAÚDE

978-972-757-858-0
304 pp. ! 17x24 cm

! Funções cognitivas
! Perturbações da cons-

ciência
! Vertigens; cefaleias
! Patologia do sono
! AVC; epilepsia
! Doenças neuromusculares
! Doenças do movimento
! Doenças e infeções do SNC
! Declínio cognitivo  

e demência
! Neoplasias 
! Patologia da medula 

espinhal

JOSÉ FERRO | JOSÉ PIMENTEL

Esta obra foca as patologias neurológicas 
e algumas das neurocirúrgicas mais im-
portantes, aquelas com que o médico não 
neurologista pode ter que lidar mais fre-
quentemente no seu dia-a-dia, apresen-
tando-as de uma maneira concisa e práti-
ca, isto é, procurando dirigir o leitor para 
os seus aspetos mais relevantes, nomea-
damente no que se refere ao diagnóstico 
!)$&'$'7!2$%L)M@%).!)*&!$!2"!+).!&)!C'+.G

tivo, mas sim dotar o leitor de uma fonte 
de fácil consulta, escrita em português, 
onde ele pode encontrar a resposta para o 
!C'7!)?+!)$!7)"!)!A!$+'&5)*'&')%.)"%!2G
$!.)?+!)$!7)').!+)1'&,%L)X%&)!..')&'H@%5)A%#)
escrita pensando fundamentalmente nos 
estudantes das cadeiras clínicas de Medici-
na, nos médicos recém-formados, nos clíni-
cos gerais e internistas e também nos psi-
quiatras e pediatras.

NEUROLOGIA FUNDAMENTAL | PRINCÍPIOS, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

NEUROLOGIA
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978-972-757-680-7
120 pp. ! 13,5x21 cm

978-972-757-557-2
144 pp. ! 13,5x21 cm

978-972-757-654-8
776 pp. ! 21x27 cm

LUÍS MENDES DA GRAÇA 

OBSTETRÍCIA

! Genética da reprodução  
e teratologia 

! Assistência pré-natal 
! Avaliação fetal anteparto 
!*<6)45.$.*V"GW"*#*/A*
!*J&1&)3)4&.?*$1&)>.,)3)4&.*

e anomalias do parto 
! Patologia materno-fetal 
! Intervenções obstétricas

! Desaceleração prolongada 
da frequência cardíaca 
fetal 

! Hemorragia pós-parto 
! Parto pélvico com 

retenção de cabeça 
última 

! Dispneia materna súbita 
na gravidez 

! Distócia de ombros 
! Eclâmpsia

!  Hormonas placentárias 
!  Volume sanguíneo, 

glóbulos vermelhos e 
nutrientes eritropoiéticos 

!  Sistemas imunitário                
e hemostático 

!  Glicose 
!**N#5$1*3&>7+&6)*#*3&>)>5)G

teico 
!  Aminoácidos e proteínas 
!  Funções renal e hepática 
!  Pós-parto

ASPECTOS ANALÍTICOS NA GRAVIDEZ NORMAL E NA PATOLÓGICA
LUÍS BELO | IRENE REBELO | BELMIRO PATRÍCIO

Todo o organismo é solicitado a colabo-
rar na adaptação ao estado gravídico e a 
forma como o organismo responde é um 
indicativo da normalidade ou do risco da 
,&'/#"!HL)c)1%7*&!!2.@%)"')4.#%(%,#')"%)
sistema reprodutor da mulher é essencial 
para ordenar um correcto diagnóstico e 
uma estratégia de orientação e prevenção 
de problemas. Com objectivos de forma-
ção para pré e pós-graduados, este livro 

1%2$07)+7)"!.!2/%(/#7!2$%)!7)4.#%(%-
gia que permite conhecer, entre outras, 
'.)7%"#41'9:!.)8#%?+37#1'.5)!2"%1&#2%-
lógicas e hematológicas condicionantes 
do estado gravídico. O leitor terá acesso 
fácil aos parâmetros normais necessários 
I)'/'(#'9@%)"'),&'/#"!H)!)!21%2$&'&6)+7)
meio de completar o seu conhecimento 
2%)a78#$%)"')4.#%*'$%(%,#'L

DIOGO AYRES DE CAMPOS | ISABEL SANTOS SILVA | FERNANDO JORGE COSTA

Emergências obstétricas são complicações 
',+"'.)"'),&'/#"!H)?+!)*:!7)!7)&#.1%)')
vida da grávida e/ou do feto e cuja reso-
(+9@%)!C#,!)+7')&!.*%.$')?+'.!)#7!"#'$')
por parte da equipa de saúde, de forma a 
garantir um desfecho favorável para am-
bos. Quase todas são situações raras, o 
?+!)(!/'2$')*&%8(!7'.)!.*!1341%.)*'&')%)

!2.#2%)!)7'2+$!29@%)"')!C*!&#-21#')"%.)
*&%4..#%2'#.) "!) .'R"!L) c) 1&!.1!2$!) $'C')
de cesarianas levou a uma redução na 
incidência de algumas destas complica-
ções, mas não as eliminou completamen-
te. Todos estes factores contribuíram para 
?+!)!C#.$')'1$+'(7!2$!)'(,+7)&!1!#%)!7)
relação à ocorrência destas situações.

D.$')jL[)!"#9@%)'*&!.!2$')2%/#"'"!.).+8.-
tanciais relativamente às anteriores. Para 
além de quase todos os capítulos terem 
.%A&#"%)7%"#41'9:!.)!)'1$+'(#H'9:!.)7'#.)
ou menos profundas, tendo alguns sido 
#2$!,&'(7!2$!).+8.$#$+3"%.)*%&)$!C$%.)&!-
digidos por outros autores, foram incluí-
dos novos capítulos sobre: consentimen-
to informado; noções básicas de estatística 

médica; o papel da enfermagem em Me-
dicina Materno-Fetal; diagnóstico ecográ-
41%)"'.)'2%7'(#'.)A!$'#.)7'#.)A&!?+!2$!.k)
/'(%&)"')!1%,&'4')_d)!)jd)!)"')&!..%2a2-
cia magnética em Medicina Fetal; perspec-
tiva obstétrica do rastreio pré-natal de aneu-
*(%#"#'.k)$&%78%4(#'.)2'),&'/#"!Hk)*'$%(%G
gia reumatológica e terapêutica médica do 
feto.

OBSTETRÍCIA

OBSTETRÍCIA

MEDICINA MATERNO-FETAL

EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS 

978-972-757-659-3
240 pp. ! 14,5x21 cm

HELENA SARAIVA

OBSTETRÍCIA

! Tipos de aleitamento 
materno 

! Anatomia da mama 
! Posição e técnica  

de amamentação 
!*J.6,)5#1*R:#*&%9:#%6&.-*

o aleitamento materno 
! Cuidados a ter durante              

a amamentação 
! Intervenção do enfermeiro
! Banco de leite humano

ALEITAMENTO MATERNO | PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO

A amamentação é uma prática milenar 
com reconhecidas vantagens nutricionais, 
imunológicas, cognitivas, económicas e 
sociais. A promoção do aleitamento ma-
terno, para que venha a ser entendido 
como norma, depende da implementa-
ção de políticas nacionais e de recomen-
dações a todos os níveis dos serviços de 
.'R"!L)p7)'*%#%)!41'H)&!?+!&)!7*!2>%)
na aplicação de boas práticas em todas 

as maternidades, instituições hospitala-
res pediátricas e centros de saúde. O pre-
sente livro tem como objectivos promover 
e proporcionar informação sobre o aleita-
mento materno junto de grávidas, mães, 
.!+.) A'7#(#'&!.) !) *&%4..#%2'#.) "!) .'R"!5)
*'&')'(07)"!)1%2$&#8+#&)*'&')')'1$+'(#H'-
ção de conhecimentos de enfermeiros e 
estudantes.
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978-989-752-015-0
292 pp. ! 17x24 cm

OFTALMOLOGIA BÁSICA EM MEDICINA FAMILIAR

ANTÓNIO RAMALHO 

OFTALMOLOGIA

Considerando o valor social atribuído à 
visão e o facto de grande parte da popu-
lação ser alvo de problemas oftalmológi-
1%.5)!.$!)!C1!(!2$!),+#')*&6$#1%5)8'.!'"%)
na descrição clínica de patologias devida-
7!2$!) #(+.$&'"'.5) 1%7) A%$%,&'4'.) ') 1%-
res, torna-se um instrumento imprescin-
dível para o Médico de Família que, 
frequentemente, se depara com diversas 
situações clínicas do foro oftalmológico. 
Os primeiros capítulos deste manual cen-

tram-se numa abordagem semiológica 
da oftalmologia, que contêm também 
+7') "!.1&#9@%) "%.) !C'7!.) %8F!$#/%.) !)
complementares frequentes nesta espe-
cialidade da medicina. A mais-valia deste 
livro é a abordagem prática das diferen-
$!.)*'$%(%,#'.5)!C*%.$'.)*%&)%&"!7)'(A'-
bética, contemplando, para cada uma, 
uma descrição objetiva, formas clínicas, 
etiologia e possibilidades de tratamento.

! Semiologia em 
Oftalmologia

! Exame objetivo 
oftalmológico

! Exames complementares 
de diagnóstico 

!*P%,&G&%9.-.,L5&)1*,L>&6)1*
em oftalmologia

! Antibióticos e antialérgicos 
tópicos em oftalmologia

! Terapêutica médica do 
glaucoma

! Laser em oftalmologia
! Patologias em oftalmologia

978-989-752-035-8
296 pp. ! 14,5x21 cm

978-972-757-963-1
232 pp. ! 14,5x21 cm

OBSTETRÍCIA

PROTOCOLOS DE MEDICINA MATERNO-FETAL
NUNO MONTENEGRO | TERESA RODRIGUES | CARLA RAMALHO | DIOGO AYRES DE CAMPOS

M!.$')_L[)!"#9@%)'$+'(#H'&'7G.!)%.)$!C$%.)
1%7)8'.!)!7)8#8(#%,&'4')&!1!2$!)!)'1&!.-
centaram-se outros, além de se renovar a 
'*&!.!2$'9@%),&641')"')%8&'L)O%7*%.$%)
por 95 protocolos e dividido em três par-
$!.)t)fs#,#(a21#')*&0G2'$'(g5) fX'$%(%,#'.)

"')h&'/#"!Hg)!)fN&'8'(>%)"!)X'&$%)!)X+!&-
*0&#%g)t)!.$!)(#/&%)0)"!.$#2'"%)')$%"%.)%.)
*&%4..#%2'#.)"!).'R"!)2')6&!')"')V8.$!-
trícia, com particular relevância para mé-
dicos internos e recém especialistas. 

! Vigilância pré-natal 
! Patologias da gravidez 
! Trabalho de parto  

e puerpério

! Abcesso lacrimal
! Blefarite angular
! Fossetas colombomatosas
! Hialiodeia
! Lentes bifocais
! Microftalmia
! Mucocelo
! Nervo motor ocular 

comum
! Olho biónico
! Paquimetria
! Perimetria estática

ANTÓNIO RAMALHO 

Esta obra – muito funcional e didática – 
consiste num conjunto de termos técni-
1%.)"')6&!')"')VA$'(7%(%,#'5)?+!).@%)!C-
plicados de uma forma simples e direta.
Este dicionário é dedicado a médicos es-
pecialistas ou internos, bem como aos 

diversos técnicos que trabalham na área 
de Oftalmologia e a médicos de outras 
especialidades, incluindo clínicos gerais. 
Será certamente também muito útil para 
todos os interessados nesta área (jorna-
listas, tradutores, revisores, etc.).

OFTALMOLOGIA

DICIONÁRIO DE OFTALMOLOGIA

978-972-757-812-2
308 pp. ! 12x18,5 cm

! Interrupção de gravidez 
! Fármacos usados  

na interrupção de gravidez
! Toxoplasmose 
! Varicela 
! Infeções sexualmente 

transmissíveis 
! Obesidade 
! Agressão sexual 
! Contraceção de emergência
!*")#%'.*&%9.-.,L5&.*

pélvica 
! Gravidez ectópica

PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO DA MATERNIDADE
DR. ALFREDO DA COSTA
MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA

A Maternidade Dr. Alfredo da Costa tem 
desde há muito como prática comum a ela-
boração de protocolos de atuação clínica e 
').+')&!,+('&)'$+'(#H'9@%5)'1%7*'2>'2"%)')
!/%(+9@%)1#!2$341')2'.).+'.)6&!'.)"!)'$#/#-
"'"!L)M!.$!)1%2$!C$%5)')\'$!&2#"'"!)!2-
volveu toda a equipa médica da institui-
9@%) !) &!/#+5) '$+'(#H%+) !) '7*(#%+) %) .!+)

$&'8'(>%5) *+8(#1'2"%) ') ;L[) !"#9@%) "%.)
Protocolos de Atuação da Maternidade Dr. 

Alfredo da Costa, em Obstetrícia e Gineco-
logia. 
Espera-se que esta obra venha a ser o com-
panheiro de trabalho de especialistas, de 
internos em formação e de alunos.

OBSTETRÍCIA

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPARAÇÃOPREPARAÇÃO
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978-972-757-915-0
400 pp. ! 17x24 cm

ONCOLOGIA & HEMATOLOGIA

!  Anemias
!  Aplasia medular 
!  Neoplasias 

mieloproliferativas 
!**<)1&%)$3&.*
!  Síndromes mielodisplásicas 
!  Leucémias agudas 
!  Síndromes linfoprolife-

rativas crónicas 
!  Linfoma não Hodgkin 
!  Linfoma de Hodgkin 
!  Doenças plasmocitárias 
!  Alterações da hemostase 
!  Infeções nos doentes 

hematológicos

FUNDAMENTOS DE HEMATOLOGIA
ISABEL RIBEIRO

c)>!7'$%(%,#')#2$#7#"')*!(')1%7*(!C#"'-
de e gravidade de algumas patologias 
%21%(W,#1'.5) *!('.) .+1!..#/'.) 1('..#41'-
ções nosológicas e o rápido aparecimen-
to de novas terapêuticas. No entanto, ao 
(%2,%)"').+')/#"')*&%4..#%2'(5) $%"%.)%.)
clínicos se deparam com diversas altera-
ções hematológicas nos seus doentes, ou 
com as complicações sistémicas das do-
enças do sangue e seus tratamentos. O 
ponto de partida são alguns dos casos 

1(32#1%.) 7'#.) &!(!/'2$!.) "') !C*!&#-21#')
da autora, a propósito dos quais se te-
cem comentários para o esclarecimento 
das situações em estudo. De seguida, 
descrevem-se as respetivas patologias e 
os conceitos atuais sobre a sua etiologia, 
quadro clínico, meios de diagnóstico e 
tratamento. Este livro destina-se aos he-
matologistas, internistas, médicos de fa-
mília, estudantes, enfermeiros e a todos 
os que lidam com estes doentes.

978-972-757-685-2
208 pp. ! 14,5x21 cm

EMMA PENNERY | VAL SPEECHLEY | MAXINE ROSENFIELD

ONCOLOGIA & HEMATOLOGIA

! Sinais e sintomas 
! Medidas de tratamento 
! O “pós-tratamento” 
! A vida antes e depois  

do cancro da mama 
! Anexo com organizações, 

sites*#*2&23&)45.$.*D,#&1

CANCRO DA MAMA | RESPOSTAS SEMPRE À MÃO

Este livro conta com o apoio da Laço e 
está totalmente adaptado à realidade na-
1#%2'()S'$&'/0.)"!)+7')&!/#.@%)!C'+.$#/')
de uma cirurgiã mamária). Fornece res-
postas reconfortantes e completas para 
7'#.)"!)_`<)*!&,+2$'.)1%(%1'"'.)*%&)*!.-
soas reais, sobre todos os aspectos rela-
cionados com o cancro da mama. Trata 
também de alguns assuntos que, por ve-

H!.5)2@%).@%)'8%&"'"%.)1%7)%)70"#1%)!)
'F+"')')1('&#41'&)!.$')"%!29')?+!)7'&1')
a vida de quem a tem. Inclui informação 
médica rigorosa sobre os sinais e sintomas 
e também sobre terapias alternativas, e 
orienta o leitor sobre diferentes formas 
de tratamento (cirurgia, radioterapia e qui-
mioterapia).

978-972-757-678-4
104 pp. ! 14,5x21 cm

978-989-752-058-7
130 pp. ! 14,5x21 cm

OFTALMOSCOPIA | MANUAL PRÁTICO
LUÍS GONÇALVES 

LÚCIO LARA SANTOS | BASÍLIO LOPES

OFTALMOLOGIA

O fundo do olho é o único local do nosso 
organismo em que podemos ver as pe-
quenas artérias e veias, os capilares e ner-
/%.)S2!&/%)W*$#1%T).!7)!C'7!.)#2/'.#/%.L)
A oftalmoscopia torna-se, assim, um ele-
7!2$%) A+2"'7!2$'() "%) !C'7!) A3.#1%) !)
reveste-se de grande importância, não só 
para o oftalmologista ou o interno de of-
talmologia, mas também para o clínico ge-
ral, o internista, o endocrinologista, o car-

diologista, o neurologista, o neurocirurgião, 
o pediatra, o obstetra, etc. Algumas pato-
logias frequentes com repercussões no fun-
do ocular, como a diabetes ou a hiperten-
são arterial, são tratadas separadamente. 
Estamos certos de que este manual será 
uma ajuda fundamental quer para o estu-
dante de Medicina, quer para todos aque-
les que, de alguma forma, estão ligados à 
saúde.

! Componentes do 
oftalmoscópio 

! Princípios para facilitar  
a oftalmoscopia 

! Sequência a seguir  
na oftalmoscopia 

! Fundo ocular normal 
! Alterações patológicas  

do fundo ocular 
! Algumas patologias 

frequentes

ONCOLOGIA & HEMATOLOGIA

! Unidade de Oncologia 
Mamária

! Anatomia mamária
! Lesões neoplásicas 

malignas da mama
! Fatores de risco, rastreio 

e diagnóstico precoce
!*83.11&$6.'()*
! Tratamento cirúrgico, com 

radioterapia e sistémico
! Seguimento do doente 
! Cuidados de enfermagem
! Apoio psicológico
! Dor crónica 

CANCRO DA MAMA | O QUE DEVEMOS SABER

No passado recente, a oncologia era uma 
área da medicina esquecida em África. O 
predomínio das doenças infetocontagio-
.'.5) +7') !.*!&'29') "!) /#"') &!"+H#"'5) ')
ausência de serviços de saúde estrutura-
dos, entre outros, contribuíram para que 
esse fosse o cenário dominante. Atual-
mente, assistimos ao desenvolvimento 
dos países deste continente no qual emer-
,!7) +2#/!&.#"'"!.5) ?+'"&%.) !.*!1#'(#H'-
dos, hospitais de referência e consequen-

temente um aumento da esperança de 
vida. Porém, o desenvolvimento é acom-
panhado de novos problemas, entre os 
quais o aumento de doenças crónicas, no-
meadamente as oncológicas. Apesar de se 
*&!/!&)+7)1&!.1#7!2$%).#,2#41'$#/%)"!.$'.)
"%!29'.) 2%.) *&WC#7%.) '2%.5) '#2"') >6)
$!7*%) *'&') *&!*'&'&) %.) *&%4..#%2'#.) "!)
saúde para enfrentar de forma competen-
te essa realidade. Este livro é um contribu-
to útil na luta que se adivinha.

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPARAÇÃOPREPARAÇÃO
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978-972-757-749-1
240 pp. ! 14,5x21 cm

978-972-757-782-8
232 pp. ! 14,5x21 cm

978-972-757-587-9
104 pp. ! 13,5x21 cm

LUÍS M. ALVIM SERRA | ANTÓNIO FONSECA OLIVEIRA | JOSÉ COSTA E CASTRO 

ONCOLOGIA & HEMATOLOGIA

!*X#1E#1*#1>#67$6.1*+)1*
membros superiores  
e inferiores e da coluna 
vertebral 

! Afecções diversas 
! Fortalecimento muscular 

e meios electrofísicos 
! Fisiopatologia e trata- 

mento da dor associada  
à lesão

! Ciências Básicas 
! Exame Físico 
! Traumatologia 
! Ortopedia

! O que é a reconstrução 
mamária 

! Próteses e expansores 
! Reconstrução: após 

mastectomia parcial,      
do mamilo e aréola 

! Fisioterapia e reabilita-
ção após a reconstrução 
mamária 

! Mastectomia sem 
reconstrução

!  Doentes de risco  
no cancro oral 

!  Cancro do lábio, do 
pavimento da boca,              
da língua, do rebordo 
gengival, da mucosa 
jugal e do palato 

!  Neoplasias malignas  
das glândulas salivares 

!  Tumores odontogénicos, 
raros e secundários

ONCOLOGIA ORAL
LÚCIO LARA SANTOS | LUÍS MEDEIROS TEIXEIRA

O diagnóstico precoce de lesões potencial-
mente malignas ou de neoplasias malignas 
em estádios iniciais é fundamental, pois 
permite um tratamento cirúrgico conserva-
dor, assegura a qualidade de vida do doen-
te e antecipa longas sobrevivências.
Esta obra pretende ser um instrumento 
R$#()2')'1$#/#"'"!)*&%4..#%2'()"%.)70"#-
cos de família, estomatologistas, médi-
cos dentistas, farmacêuticos, higienistas 

orais, terapeutas da fala, nutricionistas e 
enfermeiros.
Com este livro, esperamos contribuir 
*'&')?+!)$%"%.)%.)*&%4..#%2'#.)"!).'R"!)
.!).#2$'7)7%8#(#H'"%.)*'&')'1$+'&)1%7%)
agentes de promoção de mudanças de 
comportamento, através da divulgação 
dos factores de risco do cancro oral e en-
.#2'2"%) ') *%*+('9@%) ') &!'(#H'&) %) '+$%G
!C'7!)%&'(L

DICK RAINSBURY | VIRGINIA STRAKER

Este guia prático conta com a tradução de 
uma reconhecida cirurgiã oncoplástica e 
1%7)%)'*%#%)"')o'9%L)K'.!'"%)2')!C*!&#-
-21#')"!)7'#.)"!)l<)7+(>!&!.5)%)(#/&%)!C-
plica todas as opções disponíveis – cirúrgi-
cas e não cirúrgicas –, e cobre todos os 
tópicos necessários para a ajudar a decidir 
sobre a reconstrução mamária. Vai forne-
1!&G(>!)')1%24'29')'"#1#%2'()?+!)*&%1+&')
nesta altura difícil. Especialistas na área 
fornecem informação acerca das opções 

possíveis. Essa informação foi construída 
com base em doentes verdadeiras e o ob-
F!1$#/%)0)!C*(#1'&J)%)#7*'1$%)!7%1#%2'()"')
cirurgia da mama; os riscos e complica-
ções potenciais; de que forma outros tra-
tamentos afectam a reconstrução mamá-
ria; opções para as mulheres que decidem 
2@%) A'H!&) &!1%2.$&+9@%)7'76&#'L) X'&') ')
(!#$+&') .!&) 7'#.) n+#"'5) A%&'7) #21(+3"'.)
7+#$'.)A%$%,&'4'.)"%)f'2$!.)!)"!*%#.g)"')
reconstrução mamária, todas a cores.

Esta obra está toda renovada e agora bas-
tante aumentada, mas mantém o mesmo 
objetivo: divulgar de modo prático e útil 
um ramo da ciência médica aos seus leito-
res diretos – clínicos gerais, ortopedistas, 
4.#'$&'.5) #2$!&2%.5)!.$+"'2$!.)!)70"#1%.)
dos Centros de Saúde e Banco de Hospi-
$'(L)V)7%"%)R$#()!)*&6$#1%)"!)%)!C*%&)#7*(#1')
')#2"+9@%)"')1'*'1#"'"!)"!)&!n!$#&5)"!)"!-
cidir mas, sobretudo, de obter o saber críti-
co dos limites atuais do conhecimento es-

*!1341%)!)"'.).+'.)1'*'1#"'"!.)$!12%(W,#1'.L)
Alguns capítulos poderão parecer demasia-
"%) !7*!2>'"%.) SfN+7%&!.) W..!%.gT) %+)
'(,%) !CW$#1%.) SfP#(%,!2#') !) '"'*$'9:!.)
!/%(+$#/'.gT)*'&')+7) (#/&%) .#2$0$#1%)"!)"#-
vulgação. Só que este não se enquadra nas 
7%2%,&'4'.)1+F').32$!.!)*&%1+&')')*'..#/#-
dade consensual: tudo divulga, mas tam-
807).!)1%7*&%7!$!)!)&!n!$!)*'&')!.$#7+-
lar curiosidades sobre “Critérios Fundamen-
$'#.g5)?+!&)!7)P&'$+&'.5)?+!&)!7)V&$%*!"#'L

ANTÓNIO LACERDA SALES | NUNO CORDEIRO

Apresentamos um manual de fácil leitura, 
onde o leitor terá oportunidade de reco-
lher informação sobre a lesão que o afec-
ta, principais opções terapêuticas e res-
tantes informações até ao seu completo 
&!.$'8!(!1#7!2$%L)i+'2$%)$!7*%)#&!#)41'&)
assim? Será que vou recuperar totalmen-
te? Vou poder voltar a praticar desporto? 
Perguntas como estas poderão não ter res-
posta inequívoca neste guia, mas o atleta 

poderá encontrar aqui um espaço de re-
n!C@%5)1%2>!1#7!2$%)!)'*&%A+2"'7!2$%)
relativamente à sua lesão. Trata-se tam-
bém de uma obra prática para os agentes 
desportivos que lidem directa e indirecta-
mente com o indivíduo lesionado, de forma 
a facilitar a comunicação entre os diferentes 
intervenientes no processo de retoma da 
actividade física.

ONCOLOGIA & HEMATOLOGIA

ORTOPEDIA & DESPORTO

ORTOPEDIA & DESPORTO

CRITÉRIOS FUNDAMENTAIS EM FRATURAS E ORTOPEDIA

RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA | A ESCOLHA É SUA

978-972-757-755-2
712 pp. ! 17x24 cm

GUIA PRÁTICO DO DESPORTISTA EM SITUAÇÃO DE LESÃO
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ORTOPEDIA & DESPORTO

978-989-752-029-7
424 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-879-5
234 pp. ! 14,5x21 cm

ORTOPEDIA | REALIDADE E PRÁTICA NO SERVIÇO DE URGÊNCIA
LUÍS MACHADO SOARES | CARLOS ARRUDA 

PEDRO PESSOA | HENRIQUE JONES

ORTOPEDIA & DESPORTO
O JOELHO
PEDRO PESSOA | J. ESPREGUEIRA-MENDES

O joelho, articulação intermédia do mem-
bro inferior, tem provavelmente o papel 
mais importante da locomoção humana e 
as suas lesões são muito frequentes, no-
meadamente na prática desportiva. Con-
tribuir para a difusão da Artroscopia, Trau-
matologia Desportiva e Cirurgia de joelho, 
entre a classe médica (particularmente na 
especialidade de Ortopedia) foi o objectivo 
dos autores deste projecto, membros da 
Associação Portuguesa de Artroscopia e 

N&'+7'$%(%,#')d!.*%&$#/')!)?+!)!C!&1!7)
as suas funções em unidades hospitalares 
dos vários pontos do país. A sua troca de 
!C*!&#-21#'.)&!.+($%+)2')&!'(#H'9@%)"!)+7)
livro em português, fundamental para to-
"%.)%.)*&%4..#%2'#.)(#,'"%.)I)'8%&"',!7)!)
tratamento destas lesões, nomeadamente 
70"#1%.5)4.#%$!&'*!+$'.5)!2A!&7!#&%.5)7'.G
sagistas e osteopatas, não esquecendo o 
interesse que terá certamente junto do pú-
blico em geral.

! Articulações 
! Artrose 
! Bursites 
! Cartilagem 
! Complicações vasculares 

nervosas 
! Enxertos 
! Hemangioma 
! Implantes 
! Meniscos 
! Osteocondrites 
! Osteonecrose 
! Raquitismo 
! Tendinite

! Anatomia 
! Fisiologia 
! Exame clínico 
! Imagiologia 
! Diagnósticos diferenciais 
! Vias de abordagem 
! Anestesia e analgesia 
! Patologias 
! Artroscopia 
! Artrose 
! Doenças reumáticas 
! Tumores

ANTÓNIO CARTUCHO | JOÃO ESPREGUEIRA-MENDES 

A possibilidade de uma vida activa com qua-
(#"'"!5)1'"')/!H)7'#.)(%2,'5)%)'*'&!1#7!2-
$%)"!)2%/'.)*&%4..:!.)!)')"#A+.@%)"!)'1$#/#-
"'"!.)"!.*%&$#/'.)1%7)+$#(#H'9@%) #2$!2.#/')
dos membros superiores levou a um acrésci-
mo dos problemas de saúde no ombro. Os 
*&%4..#%2'#.)"!).'R"!)(#,'"%.)'%)'*'&!(>%)
locomotor, como Ortopedistas, Fisiatras, 
Reu matologistas, Imagiologistas, Fisiotera-
peutas e os personal trainers têm-se dedica-
do ao estudo intensivo destas patologias. 

D.$!)(#/&%5)&!'(#H'"%)!7)1%%&"!2'9@%)1%7)')
Secção para o Estudo da Patologia do Om-
bro e Cotovelo da Sociedade Portuguesa de 
Ortopedia e Traumatologia e a Sociedade 
Portuguesa de Artroscopia e Traumatologia 
Desportiva, permitirá a evolução de todos 
os que se dedicam a esta área, contribuindo 
para o avanço do conhecimento, o que se 
$&'"+H#&6)2+7')7!(>%&#')"'.)'19:!.)"!)*&!-
venção e tratamento das doenças desta re-
gião anatómica.

ORTOPEDIA & DESPORTO

ORTOPEDIA & DESPORTO

d!)+7')A%&7')!.$&+$+&'"')!)A'H!2"%)+.%)
de uma linguagem simples, este livro ilus-
$&'"%)1%7)"!H!2'.)"!)A%$%,&'4'.)')1%&!.)
&!n!$!)')*&6$#1')"')!C*!&#-21#')1#!2$341')!)
formativa posta ao serviço de toda uma 
1%7+2#"'"!)*&%4..#%2'()/#.'2"%)A'1#(#$'&)
')1%&&!$')!C!1+9@%)"'.) #7%8#(#H'9:!.)"%)

aparelho locomotor, sendo feita também 
uma abordagem mais teórica das fratu-
ras. Este livro está vocacionado para mé-
dicos, internos de especialidade, enfer-
meiros e estudantes de Medicina e Enfer-
magem.

! Fraturas pélvicas, 
vertebromedulares, 
pediátricas, do membro 
superior, do membro 
inferior 

! Luxações e entorses 
! Tipos de imobilização 
! Gessos 
! Erros na confeção  

de gessos

! A evolução no tratamento 
de lesões desportivas

! Lesões desportivas – espe-
6&$6&+.+#1*5#4&)%.&1*#*
imagiológicas 

! Reabilitação desportiva e 
prevenção de lesões

! Lesões no terreno de jogo
! Perspetivas futuras no 

tratamento das lesões 
desportivas

! O futuro osteoarticular do 
desportista de competição

! Semiologia e nomenclatura 
em traumatologia 
desportiva

TRAUMATOLOGIA DESPORTIVA

Nos últimos anos, a prática desportiva so-
freu um incremento avassalador tornan-
do-se uma metodologia terapêutica, so-
cial, económica e vivencial. A proliferação 
"!.$') '$#/#"'"!) (!/%+) %.) *&%4..#%2'#.) "')
área da saúde e do desporto a sentirem 
uma maior necessidade de conhecer em 
*&%A+2"#"'"!)'.)!.*!1#41#"'"!.)"'.)(!.:!.)
"!.*%&$#/'.L) M!.$!) 1%2$!C$%5) 0) !..!21#'()
conhecer em pormenor os conceitos da ci-
2!.#%(%,#'5) '.)7%"#41'9:!.) "!) +7) %&,'-

2#.7%)!7)!.A%&9%5)'.) (#7#$'9:!.)4.#%(W,#-
cas, a recuperação da fadiga, a prevenção 
de lesões e a história natural da própria 
lesão. Este livro aborda, de uma maneira 
simples, mas abrangente, as principais le-
sões desportivas, o seu diagnóstico, reabi-
litação, prevenção e a reinserção desporti-
va. Esta obra é um guia de apoio, de 
suporte e de referência para todos aqueles 
que se interessam pelo desporto e pelas 
lesões com ele relacionadas.

O OMBRO

978-972-757-594-7
384 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-418-6
428 pp. ! 17x24 cm

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPARAÇÃOPREPARAÇÃO
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JOSÉ SARAIVA | CARLA AMARO

OTORRINOLARINGOLOGIA

! Rastreio auditivo
! Aftas
! Doenças dos adenoides  

e amígdalas
! Mau hálito
! Desequilíbrio
! Roncopatia
! Rouquidão
! Corpos estranhos
! Otites

ABC DOS OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA | UM GUIA PARA PAIS

X%&?+!)')#2A%&7'9@%)fI)7@%)"!).!7!'&g)
!)!7),&'2"!)?+'2$#"'"!)2@%)?+!&)"#H!&)%)
mesmo que informação correta e adequa-
da, os médicos da Unidade de Otorrinolarin-
gologia do Hospital Cuf Descobertas deci-  
"#&'7) A'H!&) +7) (#/&%) ?+!) "!..!) &!.*%.$'.)
simples mas rigorosas às inúmeras pergun-
tas que os pais e todos os que acompanham 
as crianças colocam no seu dia a dia e duran-
te as consultas, partilhando com o médico 
'.).+'.)#21!&$!H'.)!)>!.#$'9:!.)*!&'2$!)+7)

manancial disperso de questões e entendi-
mentos. Foi objetivo dos autores esclarecer 
as dúvidas sobre muitas das doenças e dos 
problemas que frequentemente perturbam 
a vida das crianças e preocupam os adultos. 
Com um layout),&641%)'$+'()!)7+#$%)*!2.'-
do para os pais e cuidadores, ilustrado com 
desenhos originais que também farão as 
"!(31#'.)"'.)1&#'29'.5)$!7%.)')1!&$!H')"!)!.-
tar a contribuir com um manual muito práti-
co que em muito ajudará o leitor.

978-972-757-767-5
216 pp. ! 15,5x23,5 cm

978-972-757-649-4
174 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-271-7
228 pp. ! 17x24 cm

JOSÉ SARAIVA 

OTORRINOLARINGOLOGIA

! Presbiacúsia 
! Alterações do equilíbrio 
! Rinossinusites e patologia 

nasossinusal 
! Olfacto e envelhecimento 
! Epistaxe 
! Perturbações respiratórias
! Disfagia 
! Voz e envelhecimento 
! Cancro e envelhecimento
! Tumores mais frequentes 

no idoso

! Otoscopia pediátrica 
normal 

!**83.11&$6.'()*+.*),&,#*
média 

!  Fisiologia respiratória  
+)*):0&+)*-M+&)*#*$1&)G 
patologia da otite média 

!  Otite média: aguda,  
com derrame e crónica 
não colesteomatosa 

!  Colesteatoma

!  Face interna e externa 
!  Inserção, estrutura, 

situação e observação  
do tímpano 

!  O martelo e as suas 
relações com o tímpano  
e o quadro timpânico

DOENÇAS DO TÍMPANO
JOÃO PAÇO

Este livro é destinado a otorrinolaringolo-
gistas e a todos aqueles que se interessam 
*!(') 4.#%*'$%(%,#') "'.)7R($#*('.) 'A!19:!.)
que atingem o ouvido médio e para as quais 
o tímpano constitui como que um “espe-
(>%gL)V.)*&#7!#&%.)1'*3$+(%.).@%)"!"#1'"%.)
à morfologia do tímpano, quadro timpâni-
1%)!)1%2"+$%)'+"#$#/%)!C$!&2%5)$!2"%).!7-
pre em vista a sua correlação com a clínica. 
Aborda, em seguida, as principais técnicas 
de observação e descreve as características 

?+!)"!42!7)%)$37*'2%)2%&7'(L)O%7)8'.!)
nos resultados morfológicos, descreve as 
imagens otoscópicas e analisa as alterações 
/!&#41'"'.) !7) $37*'2%.) *'$%(W,#1%.L) X%&)
último, correlaciona os dados obtidos com 
os principais gestos cirúrgicos e técnicas 
de reconstrução da membrana timpâni-
ca. Para além do rigor técnico, esta obra é 
$'7807)/'(%&#H'"')*%&)+7')!.$&+$+&'),&6-
41')'*!('$#/')!)*%&)+7)!C$&'$!C$%)1%7)"!-
H!2'.)"!)4,+&'.)')1%&!.L

CARLOS RUAH | SAMUEL RUAH

A otite média é uma infecção que afecta 
sobretudo crianças, de todo o mundo, 
tendo ainda uma morbilidade e mortali-
dade elevadas nas populações mais des-
protegidas. Constitui um dos motivos fre-
quentes de procura do Serviço de Urgências 
e é causa primordial de perda auditiva em 
crianças. Este livro, impresso a cores, é de-
dicado a todos aqueles que no dia-a-dia 
lidam com a otite média, sejam pediatras, 

clínicos gerais, otorrinolaringologistas, in-
ternos destas especialidades, terapeutas 
da fala, audiologistas, sendo útil também 
para os estudantes interessados no tema.  
Procurou-se dar uma visão geral com ên-
fase na Fisiopatologia, Patologia, Patogé-
nese, Clínica, Diagnóstico, Terapêutica e 
X&!/!29@%5)'*%#'"')*%&)+7')8#8(#%,&'4')
!..!21#'()!)2') #2/!.$#,'9@%) &!'(#H'"')*!-
los autores ao longo dos anos.

Após uma abordagem inicial, em que se 
discute de forma global o tempo do enve-
lhecimento, o livro divide-se numa série 
de capítulos onde se debate um conjunto 
de temas, como é o caso da perda da audi-
ção ou das perturbações do equilíbrio, a 
disfagia, a disfonia, as perturbações do gos-
to ou do olfacto, as várias patologias na-
sossinusais, assim como toda a patologia 
tumoral com grande incidência na popula-
ção idosa. Ao longo de todo o livro há uma 

preocupação constante em aprofundar o 
*%&?+-)"'.)?+!#C'.)*&W*&#'.)"!.$!),&+*%)
populacional e, simultaneamente, em apre-
sentar propostas concretas de prevenção e 
de tratamento para as diferentes situações 
clínicas. Esperamos que possa ser um im-
portante instrumento de trabalho para os 
médicos otorrinolaringologistas e de ou-
tras especialidades, bem como para todos 
%.)*&%4..#%2'#.) "!) .'R"!)?+!) $&'8'(>'7)
nesta área.

OTORRINOLARINGOLOGIA

OTORRINOLARINGOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA E ENVELHECIMENTO

OTITE MÉDIA 
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PEDIATRIA

TERAPÊUTICA PEDIÁTRICA EM AMBULATÓRIO
A. COSTA | C. LEMOS | F. DURÃES | J. M. PALMINHA

M!.$');L[)!"#9@%5)'1$+'(#H'"')!)'+7!2$'-
da, o leitor encontrará, para situações fre-
quentes na prática diária (cerca de uma 
centena), esquemas posológicos porme-
2%&#H'"%.5)'(07)"!)2%$'.)!)1%2.!(>%.5)1%7)
constantes chamadas de atenção, de modo 
a evitar a prescrição de terapêuticas ob-
soletas ou de novidades não consagradas 

2!7) *!(') !C*!&#-21#') "%.) '+$%&!.) 2!7)
*%&) (#$!&'$+&') #"W2!'L)c.)"!42#9:!.)!)'.)
"#/!&.'.)!C*&!..:!.)1(32#1'.)"'.)"%!29'.)
são igualmente apresentadas de modo a 
fundamentar o respectivo diagnóstico di-
ferencial. Um formulário comercial e far-
macológico é também posto à disposição 
dos clínicos.

! Abuso sexual 
! Acne 
! Asma aguda 
! Cefaleias afebris  

e enxaquecas 
! Conjuntivite aguda 
! Diarreia aguda 
! Otite aguda

978-972-757-732-3
204 pp. ! 17x24 cm

! Tratamento farmacológico
! Metodologias de inter- 

venção
! Programa PIPA e meto- 

dologia TEACCH 
! Instrumentos de avaliação
! Elaboração e implementa-

ção de um programa  
de intervenção 

! Atividades para a estimu-
lação (cognição, comuni-
cação, motricidade e com-
petências académicas)

PERTURBAÇÕES DO ESPECTRO DO AUTISMO |   MANUAL PRÁTICO  
DE INTERVENÇÃO

CLÁUDIA BANDEIRA DE LIMA

Este manual prático de intervenção nas per-
turbações do espectro do autismo (PEA) 
transmite a informação de que as PEA são 
uma patologia do neurodesenvolvimento 
?+!)!C#,!)+7')#2$!&/!29@%)7+#$%)*&!1%1!5)
de caráter intensivo e multidisciplinar. Tem 
por objetivo partilhar o conhecimento teóri-
co e prático sobre as PEA e a sua intervenção, 
dando a conhecer atividades (impressas a 
cores) construídas e adapta das para as várias 

crianças que passaram pelo programa PIPA 
– Programa Integrado Para o Autismo – de-
senvolvido no Centro de Desenvolvimento 
Infantil LógicaMentes. Pretende-se que, tan-
$%)*&%4..#%2'#.)"!).'R"!)!)$!&'*!+$'.5)1%7%)
educadores, professores e pais, compreen-
dam a necessidade de os materiais terem de 
ser construídos à medida de cada criança 
para que, em cada etapa do desenvolvimen-
to, seja feita a estimulação correta.

PEDIATRIA

! Doenças do sangue 
! Fundamentos da prática

clínica 
! Pediatria geral

J. MARTINS PALMINHA | EUGÉNIA M. CARRILHO

Este primeiro tratado sobre Pediatria Ge-
ral e Neonatologia, escrito no nosso país, 
foi elaborado em colaboração com mais 
"!)`<)*&%4..#%2'#.L) c%) (%2,%)"!) /6&#%.)
anos de apoio pedagógico na formação 
pré e pós-graduada, os autores foram-se 
'*!&1!8!2"%) "'.) "#41+("'"!.) !C#.$!2$!.)
na sequência das questões a formular, na 
orientação do raciocínio e senso clínico, 
2%)*!"#"%)1&#$!&#%.%)"%.)!C'7!.)1%7*(!-

mentares. Esperamos que esta obra, sa-
lientando o valor da semiologia e partin-
do dos sinais e sintomas dos aparelhos e 
sistemas para a sequência lógica do diag-
2W.$#1%)"#A!&!21#'(5)/!2>').'$#.A'H!&)'.)2!-
cessidades dos diferentes públicos. Foram 
.!(!11#%2'"'.)/6&#'.)4,+&'.)?+!5)*%&)!C#-
,#&!7)')1%&5)A%&'7)1%(%1'"'.)2+7)!C$&'-
$!C$%) #7*&!..%) ') 1%&!.) !) ?+!) #(+.$&') "')
melhor forma as respectivas patologias.

PEDIATRIA
ORIENTAÇÃO DIAGNÓSTICA EM PEDIATRIA |   DOS SINAIS E SINTOMAS AO 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

PEDIATRIA INTERVENÇÃO PRECOCE EM 

|
 MODELO DENVER DE PROMOÇÃO DA

CRIANÇAS COM AUTISMO        LINGUAGEM, DA APRENDIZAGEM E DA             
SOCIALIZAÇÃOSALLY ROGERS

GERALDINE DAWSON

Este manual apresenta uma metodologia 
de intervenção nas perturbações do es-
pectro do autismo com aplicação precoce 
S!2$&!)%.)=;)!)%.)jZ)7!.!.T)t)%)\%"!(%)
Denver. De acordo com os princípios da 
psicologia do desenvolvimento e a análi-
se do comportamento, as intervenções 
focam-se em rotinas associadas ao jogo e 
focadas na relação, fornecendo estraté-
,#'.)*'&')'*(#1'9@%)!7) 1%2$!C$%) #2"#/#G)

dual ou coletivo, de modo a promover o 
desenvolvimento de áreas como a comu-
2#1'9@%5)').%1#'(#H'9@%5)')'*&!2"#H',!7)!)
%)1%7*%&$'7!2$%L)d!.$#2'G.!)')*&%4..#%-
nais de saúde, terapeutas, educadores, 
professores e pais, seja em programas de 
grupo ou em sessões de terapia indivi- 
duais, em ambiente de clínica ou no lar 
da própria criança.

! Apredizagem de crianças 
com autismo

! Apresentação e aplicação 
do modelo Denver – inter-
venção precoce

! Objetivos a curto prazo
! Formulação de objetivos 

diários e acompanha-
mento do projeto

! Desenvolvimento de 
planos de ensino

! Desenvolvimento da 
imitação e da comunica-
ção verbal e não verbal978-989-752-085-3

300 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-248-9
660 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-249-6
584 pp. ! 17x24 cm
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1
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CONTEÚDO VOLUME 2
! Emergências pediátricas 
! Neonatologia 
! Sinais de alarme 
! Doenças do aparelho 

digestivo e metabólicas

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPARAÇÃOPREPARAÇÃO
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PNEUMOLOGIA

!  Epidemiologia 
! Nicotina e mecanismos  

de dependência 
! Efeitos para a saúde 
! Tratamento 
! Tabagismo passivo
! Prevenção 
! Legislação

TABAGISMO | DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO
EDUARDA PESTANA

O tabagismo constitui uma verdadeira epi-
demia e um grave problema de saúde 
pública mundial, sendo a segunda maior 
causa de morte no mundo. Pretende-se 
com este livro abordar os aspectos essen-
ciais da problemática do tabagismo, com 
particular relevo para a composição do 
tabaco, aspectos epidemiológicos, meca-
nismos de dependência do tabaco e efei-

tos prejudiciais para a saúde. São também 
referidas as várias estratégias da OMS para 
controlar esta epidemia e os principais 
aspectos da intervenção clínica e tera-
*-+$#1'L) E@%) &!A!&#"'.) *%&) 47) '.) *&#21#-
pais indicações no que respeita à preven-
ção e às medidas legislativas actualmente 
em vigor em Portugal.

978-972-757-946-4
112 pp. ! 14,5x21 cm

978-972-757-367-7
256 pp. ! 13,5x21 cm

978-972-757-178-9
112 pp. ! 17x24 cm

GASES NO SANGUE | DA FISIOLOGIA À CLÍNICA
A. COUTO | J. REIS-FERREIRA | F. MONTEIRO | J. MONTEIRO 

MARTA DRUMMOND | RUTE SAMPAIO

! Asma brônquica 
! Bronquite crónica 
!*<%$1#-.*>:3-)%.5*
! Tumor do pulmão 
! Toxicodependência             

e pulmão 
! Doenças ocupacionais 
! Malefícios do tabaco

EMÍLIA ÁLVARES 

Esta obra tem como objectivo esclarecer 
%.) $012#1%.)%+)*&%4..#%2'#.)"!) .'R"!)!)
grande público em geral, sobretudo os que 
padecem de doenças respiratórias das vias 
aéreas inferiores, algumas dúvidas que 
.+&,!7)2%)?+%$#"#'2%L)Y)+7)(#/&%)"!)$!C-
to de fácil acessibilidade, que aborda de 
uma forma sucinta a prevenção, as for-
mas de diagnosticar, tratar e a evolução 
das doenças respiratórias mais frequentes, 

2%7!'"'7!2$!)&!('1#%2'"'.)1%7)')!C*%-
sição ambiental, de causa infecciosa ou 
%+$&'L)V)(#/&%)'*&!.!2$')=;)1'*3$+(%.5)'(-
guns dos quais com desenhos esquemáti-
1%.) !) 1%7) ,&'/+&'.) .%8&!) %.) !C!&131#%.)
respiratórios, abrangendo as doenças mais 
importantes, as formas de manifestação, 
as formas de prevenção e as abordagens 
de tratamento.

PNEUMOLOGIA

PNEUMOLOGIA

A análise dos gases no sangue arterial, 
incluindo a avaliação independente das 
*&!..:!.)*'&1#'#.)"!)%C#,02#%5)"#WC#"%)"!)
carbono, pH sanguíneo e equilíbrio ácido- 
-base, denominada por gasometria arte-
rial, é uma apreciação essencial no estudo 
das funções ventilatória, circulatória e do 
metabolismo em geral. A gasometria as-
sume um papel de protagonista de pri-
meira linha no estudo e escolha de deci-
sões a tomar no doente crítico. É essencial 

que médicos, enfermeiros e técnicos de 
.'R"!)!2$!2"'7)8!7)%.)*&#213*#%.)4.#%(W-
gicos que lhe estão subjacentes. Este livro 
"!.$#2'G.!) ') .#7*(#41'&) !.$') 1%7*&!!2-
.@%5)$%7'2"%)1%7%)8'.!.)')*&W*&#')!C*!-
riência dos autores e uma ampla revisão 
8#8(#%,&641'L)X&%A+.'7!2$!)#(+.$&'"%)1%7)
esquemas originais e coloridos, contém as 
mais importantes tabelas e equações (e 
.+')!C*(#1'9@%T5)#21(+#2"%)+7').!19@%)1%7)
1'.%.)1(32#1%.)!C!7*(#41'$#/%.L

! Fisiologia das trocas 
gasosas 

! Relação ventilação/ 
/perfusão 

! Equilíbrio ácido-base 
!*H%1:$6&I%6&.*5#1>&5.,L5&.*
! Casos clínicos

PNEUMOLOGIA

! O que é a Síndrome  
de Apneia Obstrutiva  
do Sono (SAOS)?

! Como se faz o diagnóstico 
da SAOS?

! Tratamento da SAOS
! Adesão terapêutica
! Efeitos laterais do uso  

de ventilação noturna
! Impacto da SAOS no casal
! Como viajar com  

um ventilador

PARA EMBALAR ADULTOS QUE DORMEM COM VENTILADOR

Este livro nasce da necessidade de dar in-
formação e instruções claras sobre o modo 
como os doentes com Síndrome de Ap-
2!#') V8.$&+$#/') "%) E%2%) "!/!7) A'H!&) ')
sua adaptação ao fenó meno de respirar 
com um ventilador durante a noite. É a es-
tes doentes e também aos seus conviven-
tes que este livro se dirige, pretendendo 

dotar os primeiros dos conhecimentos e 
das ferramentas que lhes permitam com-
preender e aceitar melhor a sua doença, 
assim como aderir melhor ao tratamento 
ventilatório e, aos segundos, chamá-los a 
este processo adaptativo por forma a de-
.!7*!2>'&!7)*'*0#.)'*'H#,+'"%&!.)!)*&%-
piciadores do bom uso do tratamento.

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS | MANUAL PRÁTICO 
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PSIQUIATRIA &
PSICOLOGIA CLÍNICA

DEPRESSÃO E SUICÍDIO |   UM GUIA CLÍNICO NOS CUIDADOS DE SAÚDE 
PRIMÁRIOS

CARLOS BRAZ SARAIVA

Esta obra percorre as questões essenciais 
da depressão e do suicídio, desde a epi-
demiologia, a clínica e a terapêutica, pas-
sando pelos fatores de risco e prevenção, 
com o objetivo de transmitir conhecimen-
to que possa ser usado como uma ferra-
7!2$')R$#()*'&')')*&6$#1')1(32#1')"!)*&%4.-

sionais de saúde interessados na área. 
Este livro irá contribuir para a sua forma-
ção, ajudando-os na aquisição de compe-
$-21#'.) !.*!1341'.) *'&') ') "!$!9@%) *&!G)
coce das principais psicopatologias subja-
centes à ideação suicida, além das respe-
tivas intervenções terapêuticas.

! Epidemiologia e fatores 
de risco

! Entrevista e avaliação
! Psicoterapias
! Tratamento psicofarma-

cológico
! Prevenção do suicídio
! Entrevista de avaliação  

de comportamentos 
suicidários

978-972-757-522-0
384 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-854-2
304 pp. ! 15,5x23,5 cm

978-972-757-655-5
240 pp. ! 17x24 cm

TERESA MAGALHÃES

! Avaliação e reabilitação 
neuropsicológica 

! Relatórios clínicos 
! Psicoterapia em contexto 

neuropsicológico 
! Testes de avaliação 

neuropsicológica 
! Estudo de casos

! Aspectos epidemiológicos 
do abuso 

! Factores de risco de abuso 
! Indicadores psicológicos 

de abuso 
! Indicadores físicos  

de abuso 
! Indicadores físicos  

e biológicos de abuso 
sexual 

! Abuso mortal
! A justiça e o abuso  

de crianças e jovens

! Importância atual  
das doenças respiratórias 

! Alergia 
! Tabaco 
! Doenças das vias aéreas 

superiores 
! Doença pulmonar 

obstrutiva crónica 
! Asma brônquica 
! Infeções do aparelho 

respiratório 
! Gripe 
! Tuberculose  
! Infeções respiratórias

JAIME PINA

Durante o século mm, com o aparecimento 
da Medicina Preventiva, passou a consi-
derar-se a prevenção das doenças tão im-
portante como a sua cura. Mas, para se 
atingir esse objetivo, é necessária a coope-
 ração do doente. Atualmente, com a In-
ternet, é possível um fácil acesso a uma 
vasta informação sobre as doenças; o  
doente passa a ser um agente interven- 
tivo na solução do seu problema de 
saúde, discutindo e partilhando decisões 

– o doente  torna-se parceiro. Por isso, é 
importante informar os doentes sobre as-
petos da saúde e da doença que estejam 
ao seu alcance, de modo a fornecer-lhe as 
armas indispensáveis para a tomada de 
decisões necessárias à prevenção e à cura 
da sua doença.
O principal objetivo deste livro é, pois, in-
formar os seus leitores, de modo a permi-
tir-lhes tomar boas decisões relativamen-
te à sua saúde respiratória.

V)$&'8'(>%)"!)"!$!19@%5).#2'(#H'9@%5)"#',-
nóstico e prevenção do abuso de crianças   
e jovens requer o envolvimento de todos, 
desde o Estado à população em geral, in-
cluindo as próprias vítimas e suas famílias. 
Requer a cooperação das instituições com 
competência legal e uma intervenção de 
23/!()*&%4..#%2'()!)!.*!1#'(#H'"%)"!)$%"%.)
os que trabalham com estes casos. Este li-
/&%).#.$!7'$#H')')#2A%&7'9@%)&!(!/'2$!).%-
bre o assunto, constituindo um instrumen-

to de trabalho para todos aqueles que 
trabalham com crianças e jovens: educado-
res e professores, médicos, psicólogos, as-
sistentes sociais, enfermeiros, advogados e 
magistrados, entre outros. Tem como ob-
jectivo promover a correcta suspeição ou 
detecção do abuso, bem como a sua sinali-
H'9@%5)*'..%.)A+2"'7!2$'#.)*'&')+7)"#',-
nóstico atempado, sem o qual não será 
possível a intervenção de protecção da víti-
ma e a investigação criminal sobre o caso.

LUIS MAIA | CARINA CORREIA | RENATA LEITE

D.$')%8&')0)+7)7'2+'()"!)1%2.+($')!)&!n!-
C@%)'1!&1')"')*&6$#1')2!+&%*.#1%(W,#1')?+%-
tidiana. Construído com base em anos de 
!C*!&#-21#'5)%.)1'.%.)1(32#1%.)1%21&!$%.)'?+#)
apresentados permitem a discussão acerca 
da interpretação clínica dos resultados dos 
testes, mais que uma mera interpretação 
*.#1%70$&#1'L)V) (#/&%)!.$6)%&,'2#H'"%)"!)
forma a servir ao leitor como um manual de 
aplicação e interpretação de vários testes 

+$#(#H'"%.) !7) '/'(#'9@%) 2!+&%*.#1%(W,#1'5)
.!2"%)').+')42'(#"'"!)'F+"'&)$%"%.)%.)#2$!-
ressados a procurar nele a resposta para as 
suas dúvidas, a analisar casos de referência 
e a construir a sua própria avaliação em ca-
sos similares da clínica de cada um, a elimi-
nar erros que possam ter sido cometidos 
em casos anteriores e em procurar melho-
rar os conhecimentos.

PNEUMOLOGIA

PSIQUIATRIA &
PSICOLOGIA CLÍNICA

PSIQUIATRIA &
PSICOLOGIA CLÍNICA

ABUSO DE CRIANÇAS E JOVENS | DA SUSPEITA AO DIAGNÓSTICO

UM OUTRO LADO DAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NEUROPSICOLÓGICA |   ESTUDOS DE CASOS            
E INSTRUMENTOS
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MANUAL DE PSICOPATOLOGIA
DIOGO TELLES CORREIA

! História da hipnose
! Analgesia, anestesia               

e hipnose
! Hipnose e inconsciente
! Hipnose em gastrentero-

logia
! Hipnose em quadros 

clínicos da ansiedade  
à depressão

! Hipnose nos cuidados 
paliativos

! Psicoterapia
! Breve trajetória de vida

JOSÉ MARTO | MÁRIO SIMÕES 

Uma obra que pretende mostrar o que é a 
hipnose, apresentar os inúmeros benefícios 
que proporciona aos pacientes, destacar a 
.+') #7*%&$a21#') 1#!2$341'5) #2"#1'&) ') .+')
aplicação em psicoterapias e em medicina 
geral e, na medida do possível, ensinar a 
>#*2%$#H'&L)X&!$!2"!G.!) $'7807)%A!&!1!&)
um amplo quadro teórico-prático acerca da 
hipnose para mostrar o impacto da suges-
tão, da imaginação e o efeito do placebo e 
estimular a capacidade de intuição de cada 

terapeuta, ajudando-o a ir mais além do 
plano da consciência do indivíduo, desco-
brindo os fatores que intervêm na estrutura 
dos seus transtornos. A hipnose, quando 
corretamente indicada e aplicada, corrige, 
equilibra e soluciona problemas. Este livro 
destina-se a estudantes de pós-graduação 
em diferentes áreas, a médicos, psicólogos 
e enfermeiros e é útil também para forma-
ção, teórica e prática, que anteceda qual-
quer ato de indução hipnótica.

A psicopatologia é o estudo sistemático 
da cadeia de acontecimentos relacionais, 
comportamentais, cerebrais e neuroquí-
micos que leva às doenças mentais. Esta 
obra reúne a informação indispensável a 
todos os técnicos (médicos, psicólogos, psi-
coterapeutas, enfermeiros) que trabalham 
e investigam em saúde mental e àqueles, 
que não estando diretamente ligados a 
!.$')6&!'5)?+!#&'7)"!(')'*&%C#7'&G.!)'$&'-
vés de instrumentos rigoro sos e ao mes-

mo tempo acessíveis a um leitor informa-
do. Esta obra refere, entre outros temas, 
os principais elementos históricos que es-
$@%) 2') 8'.!) "') *.#1%*'$%(%),#'5) A'H) +7')
revisão da semiologia psiquiátrica e dos 
/6&#%.)$!&7%.)+$#(#H'"%.)2')"!.1&#9@%)*.#-
copatológica, a metodologia médica para 
a construção de uma história clínica psi-
quiátrica, a história e o estado atual dos 
.#.$!7'.) 1('..#41'$#/%.) %41#'#.) !7) *.#G)
quiatria.

! Semiologia psicopato-
lógica

! Entrevista e história 
psiquiá tricas

!*83.11&$6.'E#1*#-*
psiquiatria

! Psicopatologia na doença 
orgânica

! Diagnóstico diferencial

HIPNOSE CLÍNICA | TEORIA, PESQUISA E PRÁTICA 
PSIQUIATRIA &

PSICOLOGIA CLÍNICA

PSIQUIATRIA &
PSICOLOGIA CLÍNICA

978-989-752-037-2
528 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-960-0
416 pp. ! 17x24 cm

MANUAL DE PSIQUIATRIA CLÍNICA
MARIA LUÍSA FIGUEIRA | DANIEL SAMPAIO | PEDRO AFONSO

PEDRO MONTEIRO

O ensino da psiquiatria e da saúde men-
tal reveste-se da maior importância na 
formação médica. A criação de um manu-
al reunindo os principais temas desta 
área da medicina permite facilitar a aqui-
sição de um conjunto de conhecimentos 
fundamentais para a formação médica 
pré e pós-graduada. Além disso, a diversi-

"'"!) "%.) $!7'.) !C*%.$%.5) 1%8&#2"%) %.)
principais campos desta área do saber, 
será também seguramente útil a todos 
'?+!(!.)?+!5)*%&) &'H:!.)*&%4..#%2'#.)%+)
de formação pessoal, procurem aprofun-
dar alguns assuntos deste ramo da medi-
cina.

! Introdução à psicopa-
tologia

! Avaliação neuropsicológica
! Esquizofrenia
! Perturbação bipolar, de 

ansiedade, obsessiva-  
-compulsiva e depressiva

! Stress pós-traumático
! Demências
! Psiquiatria de ligação
! Toxicodependências e 

alcoolismo
! Psicofarmacologia
! Neuromodulação
! Psicoterapias

PSIQUIATRIA &
PSICOLOGIA CLÍNICA

! Saúde mental infanto- 
juvenil e sociedade

! Entrevista clínica
!*"&$6:3+.+#1*+#*

aprendizagem
! Incongruência de 

identidade de género
! Perturbação de 

ansiedade, obsessivo- 
-compulsiva e alimentar

! Comportamentos 
autolesivos

! Maus-tratos e rede de 
cuidados

! Intervenção preventiva

PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Desenvolvida com base em conhecimen-
$%.) 1#!2$341%.) 7'#.) &!1!2$!.5) !.$') %8&'5)
!.1&#$')"!)A%&7')!C$!2.'5)'$+'()!)'*&%A+2-
dada, aborda os temas de maior interes-
se na área da psicologia e psiquiatria da 
infância e da adolescência, desde as 
?+!.$:!.)"')#2$!&'9@%)*'#.z4(>%.)2'.)"#-
versas tipologias familiares, passando 
pelos problemas do desenvolvimento e 
"')'*&!2"#H',!75)!)1+(7#2'2"%)2'.).#$+-

ações mais graves de doença ou de com-
portamentos de risco. Escrita por autores 
1%7) +7') /'.$') !C*!&#-21#') 1(32#1'5) 2@%)
!.?+!1!)'#2"')').#.$!7'$#H'9@%)"%.)'.*!-
tos mais práticos da orientação das estra-
tégias, dos aspetos psicoterapêuticos e 
da ajuda aos pais e agentes educativos, o 
que a torna uma obra de referência para 
todos os que se interessam por esta área 
de intervenção.

PSIQUIATRIA &
PSICOLOGIA CLÍNICA

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO
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240 pp. ! 17x24 cm



57

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CIÊNCIAS
DA SAÚDE

978-972-757-936-5
240 pp. ! 17x24 cm

PSIQUIATRIA & 
PSICOLOGIA CLÍNICA

!  Aspetos cognitivos  
e desenvolvimentais  
do perfecionismo

! Perfecionismo e: stresse, 
outros traços da perso-
nalidade, depressão, 
perturbações de ansie-
dade, comportamento 
suicidário, perturbações 
do comporta mento 
alimentar, espetro 
obsessivo-compulsivo            
e sono

SER OU NÃO SER PERFEITO? | PERFECIONISMO E PSICOPATOLOGIA
ANTÓNIO FERREIRA DE MACEDO

A personalidade constitui a estrutura do 
Dp5)%)f!.?+!(!$%g)"')2%..')#2"#/#"+'(#"'-
de, que simultaneamente nos torna iguais, 
mas também completamente únicos e di-
ferentes de todos os outros. Essa comple-
C#"'"!)&!.+($')"!).!&)1%7*%.$')*%&)7R($#-
plos traços e facetas, algumas das quais 
contribuem para o nosso bem-estar e a 
2%..')'"'*$'9@%)I.)!C#,-21#'.)"%)7+2"%)
envolvente. Mas outras, pelo contrário, di-

41+($'7)!..!)'F+.$'7!2$%L)V)*!&A!1#%2#.-
mo é um desses traços e este livro pode 
ajudar-nos a perceber em que medida al-
gumas das suas dimensões estão associa-
das à doença mental e outras até podem 
ser úteis. Assim, esta obra destina-se a to-
dos os que estão envolvidos no âmbito 
da saúde mental ou simplesmente têm 
curiosidade em conhecer mais sobre esta 
fascinante faceta da nossa personalidade.

978-989-752-028-0
304 pp. ! 17x24 cm

ANTÓNIO FERREIRA DE MACEDO | ANA TELMA PEREIRA

PSIQUIATRIA &
PSICOLOGIA CLÍNICA

! Ansiedade perinatal
! Rastreio da depressão e 

ansiedade 
! Personalidade e depressão
! Psicose puerperal 
! Sono e regulação 

emocional 
! Ideação e comportamento 

suicidário 
! Aspetos culturais nas 

perturbações mentais do 
pós-parto

! Intervenções psicotera-
pêuticas e farmacológicas

SAÚDE MENTAL PERINATAL |   MATERNIDADE NEM SEMPRE RIMA COM 
FELICIDADE

V&,'2#H'"')1%7)%)%8F!$#/%)"!)"#/+(,'&) #2-
formação crítica e relevante sobre os princi-
pais temas da saúde mental perinatal, esta 
obra tem utilidade e interesse para um vas-
$%)*R8(#1%5)1%7%)!.$+"'2$!.)!)*&%4..#%2'#.)
de saúde de especialidades não apenas li-
gadas à saúde mental. Escrito por uma 

equipa internacional e multidisciplinar, este 
(#/&%)1%2$!C$+'(#H')')#2A%&7'9@%)2!(!)1%2$#-
da no panorama geral da melhor literatura 
1#!2$341')?+!)$!7).#"%)*+8(#1'"')2')6&!'5)
assim como deriva o seu conteúdo das revi-
sões sistemáticas mais avançadas elabora-
das ao longo dos anos.

978-989-752-071-6
656 pp. ! 17x24 cm

CARLOS BRAZ SARAIVA | JOAQUIM CEREJEIRA

PSIQUIATRIA &
PSICOLOGIA CLÍNICA

! Genes, ambiente e 
psicopatologia

! Psicofarmacologia 
! Psicoterapia 
! Perturbações bipolar, 

depressivas e Esquizofrenia
! Fobias, Agorafobia
! Medicina psicossomática
! Perturbações 

neurocognitivas
! Perturbações mentais 

orgânicas e de 
personalidade 

! Urgências psiquiátricas
! Aspetos médico-legais

PSIQUIATRIA FUNDAMENTAL

A Psiquiatria é um ramo da Medicina com 
um âmbito muito vasto e que tem conheci-
do enormes avanços nos últimos anos. O li-
vro Psiquiatria Fundamental proporciona 
um contacto com as várias facetas da Psi-
quiatria, fornecendo conceitos estruturan-
$!.)!)'$+'(#H'"%.L)M')*&#7!#&')*'&$!)"')%8&')
são apresentados aspetos históricos, se-
miologia, neurobiologia, métodos de ava-
liação e opções terapêuticas. A segunda 
parte do livro descreve as principais pertur-

bações psiquiátricas de acordo com as clas-
.#41'9:!.)#2$!&2'1#%2'#.)SdE\G`)!)eOdG=<T5)
apresentando dados epidemiológicos, ma-
2#A!.$'9:!.)1(32#1'.5)4.#%*'$%(%,#')!)!.$&'$0-
gias de intervenção terapêutica. Escrita por 
"%1!2$!.5) 1(32#1%.) !) #2/!.$#,'"%&!.) !C*!-
rientes, é uma obra essencial para orientar 
') A%&7'9@%) "!) $%"%.) %.) *&%4..#%2'#.) "!)
saúde que pretendam desenvolver uma 
*&6$#1')?+'(#41'"')2')6&!')"')X.#?+#'$&#'L

978-972-757-725-5
240 pp. ! 14,5x21 cm

DIOGO TELLES CORREIA

PSIQUIATRIA &
PSICOLOGIA CLÍNICA

! Medicina psicossomática 
e psiquiatria de ligação 

! Avaliação em psiquiatria 
de ligação 

! Psicofármacos na doença 
médica, na síndroma 
metabólica, na 
hiperprolactinemia e  
na gestação 

! Intervenção psicológica 
em contexto médico 

! Bioética

PSIQUIATRIA DE LIGAÇÃO NA PRÁTICA CLÍNICA

Esta obra aborda temas úteis na prática clí-
nica, além de focar aspectos essenciais para 
&!'(#H'&)+7')#2/!.$#,'9@%)"!).+1!..%)2!.$')
área. Descreve a evolução histórica do con-
ceito de Psiquiatria de Ligação e a sua indis-
sociabilidade da Medicina Psicossomática, 
os vários problemas metodológicos da ava-
liação psiquiátrica e psicológica em doen-
tes médicos e sugere os instrumentos mais 
úteis, focando os vários aspectos psicofar-
macológicos a ter em conta em doentes 

médicos e as consequências médicas de al-
guns psicofármacos. O tema da intervenção 
psicológica no doente médico é tratado 
!C'+.$#)/'7!2$!5)2%)R($#7%)1'*3$+(%).@%)"#.-
1+$#"%.)%.)"!.'4'2$!.)*&%8(!7'.)"!)0$#1')
1%7)?+!)%.)*&%4..#%2'#.)?+!)$&'8'(>'7)!7)
psiquiatria de ligação se deparam. Escrito 
por um grupo de médicos psiquiatras e psi-
cólogos, destina-se a todos os que traba-
lhem ou investiguem na área de interface 
entre a saúde física e mental.

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO
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JAIME C. BRANCO

PSIQUIATRIA & 
PSICOLOGIA CLÍNICA

!*8)%6#&,)*#*63.11&$6.'()*
das doenças reumáticas 

! Polimiosite e dermatosite 
! Polimialgia reumática                

e arterite de células 
gigantes 

! Exercícios para doentes 
com doenças reumáticas

! Epidemiologia das doenças 
reumáticas 

! História clínica 
! Exame objectivo 
! Escalas de avaliação 
! Exames auxiliares  

de diagnóstico 
!*85&,M5&)1*+#*63.11&$6.'()*

das principais doenças 
reumáticas

! Princípios gerais do tra ta-  
mento das doenças reu-  
máticas

! Tratamento farmacológico 
! Terapêutica física e reabi- 

litação 
! Cirurgia das doenças 

reumáticas 
!*Y#5.>I:,&6.1*#1>#67$6.1*
! Quando, para quem  

e como referir um doente 
reumático

! Aspetos conceptuais
! Avaliação
! Prática clínica
! Ciclo de vida
! Personalidade
! Psicopatologia geral
! Autópsias psicológicas
! Populações especiais
! Prevenção
! Eutanásia e suicídio 

assistido
! Cultura

SUICÍDIO E COMPORTAMENTOS AUTOLESIVOS |   DOS CONCEITOS À 
PRÁTICA CLÍNICA

CARLOS BRAZ SARAIVA | ALBERTO BESSA PEIXOTO | DANIEL SAMPAIO

E!,+2"%) "'"%.) "')V&,'2#H'9@%)\+2"#'()
de Saúde o suicídio corresponde a cerca de 
metade das mortes violentas que todos os 
anos se observam no mundo inteiro. Escri-
ta por especialistas de diferentes áreas 
(psiquiatras, psicólogos, médicos legistas, 
enfermeiros, entre outros), todos com re-
conhecido valor para a Suicidologia, a 
obra Suicídio e Comportamentos Autolesi-

vos)*&!$!2"!)!C*%&)1%7)1('&!H')'.)7R($#-

plas facetas do suicídio e dos comporta-
mentos autolesivos, através do estudo dos 
conceitos e da prática clínica. Trata-se de 
uma das obras mais completas sobre o 
tema em língua portuguesa, ao serviço de 
*&%4..#%2'#.)!)!.$+"'2$!.)"!)X.#?+#'$&#'5)
Psicologia, Enfermagem ou Sociologia, 
com o objetivo da promoção da saúde 
mental e da prevenção do suicídio e dos 
comportamentos autolesivos.

JAIME C. BRANCO

Na continuidade dos livros Avaliação Diag-

nóstica em Reumatologia e Grandes Síndro-

mes em Reumatologia, publica-se agora o 
livro Abordagem Terapêutica em Reumato-

logia, seu complemento. A obra é iniciada 
por um capítulo sobre os princípios gerais 
para o tratamento global das doenças reu-
máticas e outro sobre a informação e educa-
ção do doente reumático, essenciais para 
que todos os tratamentos conheçam uma 
boa aderência. O tratamento farmacológi-

co é apresentado por grupos terapêuticos, 
.!2"%)1'"')+7)"%.)A6&7'1%.)!C#8#"%).!-
gundo uma mesma grelha de característi-
1'.L)c)+$#(#H'9@%)"')\!"#1#2')P3.#1')!)"!)
Reabilitação e da Cirurgia no tratamento 
dos doentes reumáticos é revista em dois 
capítulos individuais. Seguidamente é des-
1&#$') ') $!&'*-+$#1') "!)"!H) !2$#"'"!.) 1(32#-
cas, terminando com mais um importante 
capítulo sobre os cuidados a ter com a refe-
renciação dos doentes reumáticos.

D.$');L[)D"#9@%)#21(+#)+7)1'*3$+(%).%8&!)fD*#-
"!7#%(%,#')"'.)"%!29'.)&!+76$#1'.g5)%2"!)
se pode apreciar a sua importância médica, 
social e económica. Seguem-se a história 
1(32#1')!)%)!C'7!)A3.#1%)"%)"%!2$!)&!+76$#-
1%5)!C*('2'"%.)"!)A%&7').#7*(!.)7'.)"!.$'-
cando a sua relevância para o diagnóstico 
!7)U!+7'$%(%,#'L)V.)!C'7!.)1%7*(!7!2-
tares de diagnóstico, sobretudo os laborato-
riais e de imagem, são abordados de ma-
neira prática de acordo com a utilidade e 

!41#-21#')"!)1'"')+7)"!(!.L)P%#)$'7807)
&!'(#H'"')+7')'1$+'(#H'9@%)"%.)/6&#%.)1&#$0-
&#%.)"!)1('..#41'9@%)!)"#',2W.$#1%)"!)"#/!&-
sas doenças reumáticas e são ainda apre-
sentados vários instrumentos de avaliação 
dos doentes reumáticos em diferentes si-
tua ções clínicas. Este livro é um instrumento 
"!)!.$+"%)!)1%2.+($')'1$+'(#H'"%)!)R$#()?+!&)
para os médicos que diariamente são con-
sultados por estes doentes quer para os 
alunos em formação pré-graduada.

MÁRIO VIANA DE QUEIROZ

O objectivo desta publicação é fornecer 
aos diferentes doentes reumáticos infor-
mações relativas ao diagnóstico e ao tra-
tamento das doenças reumáticas mais fre-
quentes e importantes, como a artrite reu-
matóide, a artrite infantil e juvenil, o lú-
pus, a febre reumática, a artrose, a gota, a 
%.$!%*%&%.!5)')48&%7#'(,#'5)'.)"%&!.)2'.)
costas (lombalgias), a espondilose e ou-
tras doenças reumáticas. Na primeira par-
te, para além de se descrever as principais 

doenças reumáticas e o seu tratamento, 
são abordados aspectos comuns a todos os 
"%!2$!.)&!+76$#1%.)1%7%)')"#!$'5)%).!C%5)
o desporto, o psiquismo e as férias. Na se-
gunda parte, é dada especial atenção à 
cinesiterapia, isto é, à terapêutica pelo mo-
/#7!2$%)%+).#7*(!.7!2$!)%.)!C!&131#%.5)F6)
que é a arma mais importante na reabilita-
ção das pessoas que sofrem deste tipo de 
doenças.

REUMATOLOGIA

REUMATOLOGIA

REUMATOLOGIA

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM REUMATOLOGIA

ABORDAGEM TERAPÊUTICA EM REUMATOLOGIA

DOENÇAS REUMÁTICAS | hpec)D)DmDUO{OeVE)XcUc)dVDMNDE
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REUMATOLOGIA FUNDAMENTAL
JOÃO EURICO CABRAL DA FONSECA | HELENA CANHÃO | MÁRIO VIANA DE QUEIROZ

MANUEL MENDES SILVA | JOSÉ SANTOS DIAS

REUMATOLOGIA
GRANDES SÍNDROMES EM REUMATOLOGIA
JAIME C. BRANCO

Este livro tem o duplo objectivo de contri-
buir para a preparação dos futuros médicos 
nesta disciplina médica e de ajudar os ac-
tuais clínicos gerais/médicos de família a 
melhor lidarem com os doentes reumáticos 
que procuram os seus cuidados. Para isso 
propõe-se e desenvolve-se um modelo que 
#2.$&+#)2+7')'26(#.!)*&6$#1')!)!41#!2$!5)"%.)
sintomas e sinais de cada doente, em con-
F+2$%)1%7)%.)!C'7!.)1%7*(!7!2$'&!.)&!'-
(#H'"%.5)'(1'29'2"%)'..#7)%)?+'"&%)1(32#1%)

de cada doente reumático e o seu diagnós-
tico. De facto, as doenças reumáticas são, 
em conjunto, a patologia mais frequente 
nos humanos e por isso devem, na sua 
maioria, ser diagnosticadas e tratadas nos 
cuidados primários de saúde. Contudo, a 
Reumatologia só recentemente começa a 
ter, na maioria das nossas Faculdades de 
Medicina, mas ainda não em todas, um es-
paço no ensino médico mais consentâneo 
com o seu peso clínico epidemiológico.

! Síndromes articulares 
! Síndromes ósseas 
! Síndromes reumáticas 

sistémicas 
! Síndromes dos tecidos 

moles 
! Síndromes vertebrais 
! Síndromes reumáticas 

infantis e juvenis

! Artrite idiopática juvenil 
! Artrite reumatóide 
! Doença de Behçet 
! Doença óssea de Paget 
! Espondilite anquilosante 
! Fibromialgia 
! Gota úrica 
! LES 
! Osteoartrose 
! Osteoporose

JOÃO EURICO CABRAL DA FONSECA | HELENA CANHÃO | MÁRIO VIANA DE QUEIROZ 

Esta publicação abrange a maioria das si-
tuações clínicas reumatológicas que sur-
gem quotidianamente aos médicos que 
tratam doentes reumáticos. A propósito 
de cada caso, e para além das suas se-
miologias clínica, laboratorial e imagioló-
gica, diagnóstico e terapêutica, tecem-se 
comentários que dão uma visão mais alar-

gada da situação em estudo. Neste livro en-
contram, pois, um retrato realista da Reu-
matologia na prática clínica, o que o torna, 
sem dúvida, numa obra com especial in-
teresse para os médicos de Clínica Geral, 
!.$+"'2$!.)42'(#.$'.)"%)O+&.%)"!)\!"#1#-
2')!)"!7'#.)*&%4..#%2'#.)"!).'R"!L

REUMATOLOGIA

As doenças reumáticas estão entre as pa-
tologias mais prevalentes e com maior im-
pacto socioeconómico no mundo ociden-
tal. Algumas assumem uma tendência cres-
cente devido ao aumento da esperança 
de vida das populações e a alte ra ções dos 
estilos de vida e outros fatores ambien-
tais, constituindo um dos primeiros moti-

vos de consulta a nível dos cuidados pri-
mários de saúde. 
Este livro apresenta-se como uma obra 
prática, que aborda as principais doenças 
reumáticas: epidemiologia, manifestações 
clínicas, diagnóstico e terapêutica. Desti-
na-se a médicos de clínica geral, médicos 
reumatologistas e internos.

! Epidemiologia das doenças 
reumáticas

! Semiologia
! Exames laboratoriais
! Artrite reumatoide
! Vasculites sistémicas
! Artrites microcristalinas

UROLOGIA

! HBP não complicada
! Cancro da próstata 

localizado
! Hematospermia
! Cistites recorrentes               

na mulher
! Litíase coraliforme
! Incidentaloma do rim
! Tumor vesical invasivo
! Bexiga neurogénica
! Prolapso de órgãos 

pélvicos
! Curvatura peniana

UROLOGIA | CASOS CLÍNICOS 

V.)f1'.%.)1(32#1%.g5)1%21&!$%.)!)#2"#/#"+'#.5)
1%7)').+')>#.$W&#')1(32#1'5)%8.!&/'9@%5)!C'-
mes complementa res, diagnóstico, tera-
*-+$#1')!)!/%(+9@%5)&!n!$!7)!)!C!7*(#4-
cam situações de doentes com determi-
2'"'.)*'$%(%,#'.5)?+!)4H!&'7)1!&$'.)$!&'-
pêuticas e tiveram evoluções clínicas especí-
41'.5)"%!2$!.)#2.!&#"%.)2%).!+)'78#!2$!)A3-
sico, socioeconómico, cultural. Fundamen-
talmente dirigido aos médicos de família e 
aos internos e jovens urologistas (e tam-

807)')+&%(%,#.$'.)!C*!&#!2$!.) 1%7)/%2-
tade de conhecer casos dignos de serem 
*'&$#(>'"%.T)t)%)?+!)2@%)!C1(+#)!/!2$+'#.)
inte ressados de outras áreas médicas ou 
'$0)"!)!2A!&7',!7)!.*!)1341')t)!.*!&'7%.)
que este livro cumpra os objetivos com que 
A%#) !('8%&'"%) !) *&%"+H#"%J) 1%7+2#1'2"%5)
de uma forma simples e prática, situações 
do dia a dia da clínica urológica atual, discu-
tindo-as, transmitindo men sagens e elabo-
rando recomendações.

REUMATOLOGIA | CASOS CLÍNICOS 

REUMATOLOGIA
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UROLOGIA

! Andamentos 
! Aparelhos respiratório, 

digestivo, urinário  
e reprodutor 

! Biomecânica 
! Extremidade distal 
! Miologia e Odontologia
! Nutrição 
! Órgãos dos sentidos 
! Osteologia 
! Primeiros socorros 
! Principais doenças 
! Sistemas circulatório               

e nervoso 
! Taras

! Adaptação celular e alte- 
rações do crescimento 

! Degenerescências                    
ou acumulações 

! Alterações metabólicas 
! Cálculos e pseudocálculos 
! Lesão irreversível                

ou morte celular

! Técnicas de colheita  
e coloração de esfregaços 

! Pele e tecido subcutâneo 
! Aparelhos digestivo, 

respiratório, urinário, 
reprodutor 

! Glândula mamária 
! LCR 
! Novas técnicas                         

de diagnóstico

! Novas técnicas de trata- 
mento do cancro  
da próstata 

! Tumores da bexiga, 
urotélio superior  
e testículo 

! Carcinoma de células 
renais 

! Incontinência urinária 
! Ejaculação prematura 
! Infertilidade masculina 
! Infecções urinárias

UROLOGIA FUNDAMENTAL | NA PRÁTICA CLÍNICA
JOSÉ SANTOS DIAS

Este livro tem como objectivo permitir a 
aquisição do conjunto de conhecimentos 
+&%(W,#1%.)!..!21#'#.)'%)!C!&131#%)"')'1$#-
vidade clínica diária por médicos que con-
tactem com doentes do foro desta espe-
cialidade, sejam eles internos de Urologia 
dos primeiros anos, internos ou especia-
listas de outras especialidades médicas 
que se inter-relacionem com a Urologia 

ou ainda estudantes de Medicina. A obra  
– toda impressa a cores – ilustra a diver-
sidade de conhecimentos que constituem 
esta especialidade (patologias, técnicas, 
formas de tratamento médico, cirúrgico 
e minimamente invasivo) e que a tornam 
tão interessante – neste aspecto, poucas 
outras especialidades se podem equiparar.

MARIA DA CONCEIÇÃO PELETEIRO | RICARDO MARCOS | TÂNIA CARVALHO | MARTA SANTOS  
JORGE CORREIA | HUGO PISSARRA

A abordagem do diagnóstico em citologia 
pode ser feita tendo em vista duas pers-
*!1$#/'.)"!)+$#(#H'9@%)"#A!&!2$!.J)')"%)1(3-
nico, que pretende dominar apenas aspec-
tos básicos que lhe permitam obter diag-
nósticos rápidos em situações correntes 
na prática clínica, e a do patologista que 
deseja dedicar-se, ou já está dedicado, ao 
diagnóstico citológico. O clínico pode da-
qui retirar informação fundamental para 

!C!1+$'&)!.A&!,'9%.)"!)8%')?+'(#"'"!)!)!2G
contrar apoio na emissão dos diagnósti-
1%.)7!2%.)1%7*(!C%.L)V)*'$%(%,#.$'5)*%&)
.+')/!H5)!21%2$&'&6)'*%#%)2')6&!')"')#2-
$!&*&!$'9@%)"!)'1>'"%.)!7)!C'7!.)1#$%-
(W,#1%.)7!2%.) 1%7+2.L) c) #1%2%,&'4') 0)
essencial, pelo que foram incluídas cerca 
"!) ^<<) #7',!2.) #7*&!..'.) ') 1%&!.) !7)
papel couché.

A Biopatologia estuda os fenómenos e me-
canismos gerais da doença. Estes aspectos 
são comuns a todos os seres vivos superio-
&!.L)c)#"!#')"!)A'H!&)+7)c$('.).+&,#+)1%7%)
forma de colmatar a falha de um livro deste 
género, em português, que reunisse ima-
gens das alterações básicas da doença dos 
animais.  As autoras reuniram nesta publi-
cação (impressa em papel couché) mais de 
_<<)#7',!2.)')1%&!.5)"!)!(!/'"')?+'(#"'-
de, respeitantes a processos macro e mi-

croscópicos de várias espécies animais e 
do Homem. Este Atlas apresenta, ainda que 
resumidamente, os fenómenos biopatoló-
gicos que vão desde as adaptações celula-
&!.)I) #2n'7'9@%)!)2!%*('.#'.5)*'..'2"%)
pelas alterações metabólicas e circulató-
rias. Para complementar a leitura dos pro-
cessos apresentados, assim como a inter-
pretação de algumas lesões, foi incluído 
um capítulo sobre métodos histoquímicos e 
imuno-histoquímicos.

ANA TERESA MARTINS DA SILVA

Esta obra – totalmente impressa a cores 
– é uma ferramenta prática muito útil para 
todos aqueles que partilham um interes-
se especial pelo cavalo, quer sejam cava-
(!#&%.5)!.$+"'2$!.5)!C!&9'7)*&%4..:!.)&!('G
cionadas com a medicina veterinária ou 
com a gestão e criação de equinos, ou, sim-
plesmente, sejam amantes de cavalos. O 
livro abrange um vasto leque de temas. O 
estudo da biomecânica do cavalo, relacio-
nada com a prática de equitação, fornece 

uma ajuda preciosa para que os cavaleiros 
possam tirar o melhor rendimento das suas 
montadas. Do mesmo modo, os diversos 
tipos de conformação e os principais defei-
tos de aprumo, assim como as taras mais 
frequentes dos cavalos, são analisados tan-
to de um ponto de vista médico veterinário 
como funcional. O livro tem ainda um capí-
tulo dedicado à saúde dos cavalos, desde 
os primeiros socorros às principais doenças 
e lesões que os afectam.

VETERINÁRIA

VETERINÁRIA

VETERINÁRIA

ATLAS DE PATOLOGIA VETERINÁRIA | BIOPATOLOGIA

ATLAS DE CITOLOGIA VETERINÁRIA 

HIPOLOGIA | GUIA PARA O ESTUDO DO CAVALO
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& CRIMINOLOGIA

CONTEÚDO VOLUME 2

!  Introdução à prática da 
enfermagem forense

!  Registos e documentação
!  Preservação e recolha de 

vestígios
!  Relação com as outras 

ciências forenses

CONTEÚDO VOLUME 1

!  Investigação da morte
!  Abordagem em situações 
+#*,5.:-.?*.1$=&.*#*
intoxicação, violência 
interfamiliar e coletiva, 
psiquiatria e detenção 
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376 pp. ! 17x24 cm

978-989-752-060-0
472 pp. ! 17x24 cm

978-989-693-029-5
328 pp. ! 16,7x24 cm

978-972-757-753-8
128 pp. ! 15,5x23,5 cm

BARRA DA COSTA

! Conceitos de violência             
e de perigosidade

! Teorias explicativas             
do comportamento 
criminal

! Características de perso-
nalidades desviantes

! Psicopatia e assassinos 
em série

!*AM,)+)1*6&#%,7$6)1*#*%()*
6&#%,7$6)1*+#*>#5$1*
criminais

! Papel da Medicina 
Dentária Forense 

!*H+#%,&$6.'()*U:-.%.*
! Estimativa da idade 

cronológica 
! Marcas de mordedura: 

vestígios forenses, físicos 
e biológicos

ENFERMAGEM FORENSE
ALBINO GOMES

A Enfermagem Forense apresenta-se atu-
almente como um novo domínio da prá-
tica da Enfermagem, mas que aos poucos 
foi crescendo e que se prevê que no futu-
&%)$!&6),&'2"!)!C*'2.@%)!2$&!)%.)!2A!&-
meiros. Consiste na aplicação dos conhe-
cimentos das Ciências Forenses à prática 
da Enfermagem. Esta obra tem como ob-
jetivo analisar a Enfermagem Forense 
como uma nova área de saber, na aplica-

ção dos conhecimentos da Enfermagem 
às questões forenses, como um novo 
1%2$!C$%) "!) 1%7*!$-21#'.) !) *'&'"#,7')
de atuação. Visa possibilitar o conheci-
mento por parte dos enfermeiros das 
questões médico-legais com as quais 
mais frequentemente se encontram con-
frontados na sua prática diária e adequar 
a sua atuação perante vítimas de violên-
cia.

CRISTIANA PALMELA PEREIRA

A Medicina Dentária Forense é uma disci-
plina das Ciências Forenses, cujo objetivo 
*&#21#*'()0)!C'7#2'&5)'/'(#'&)!)'*&!.!2$'&)
"!)+7')A%&7')1#!2$341')'.)!/#"-21#'.)"!2-
tárias nas várias áreas jurídicas. A área mais 
#7*%&$'2$!)0)')"')#"!2$#41'9@%)>+7'2'k)
a estimativa da idade é a segunda área 
de intervenção desta Ciência Forense; a 
terceira área pericial consiste na análise 
de marcas de mordedura.

Escrito de uma forma simples e clara, Me-

dicina Dentária Forense)"#&#,!G.!)')*&%4.-
sionais e alunos de pré e pós-graduação 
em Criminalística e Medicina Legal e Ciên-
cias Forenses. Esta obra apresenta-se tam-
bém como uma consulta útil para todos 
os que cooperam, ou possam vir a coope-
rar, de forma direta ou indireta na inter-
venção pericial, independentemente da 
sua disciplina base de formação.

Esta obra apresenta-se como um forte con-
$&#8+$%)*'&')')!('8%&'9@%)"!)*!&4.)1&#7#-
nais, analisando os problemas de valida-
"!)1#!2$341')"%.)7!.7%.5)$!2"%)!7)1%2$')
as principais metodologias de investiga-
ção criminal e do criminal 2.*1%/#0, bem 
como os processos de análise de dados 
?+!)*%"!7).!&)+$#(#H'"%.)*'&')')%8$!29@%)
"!)#2A%&7'9@%)"!)2'$+&!H')*&!"#$#/'5)1%7)

relevância para os contributos da Psicolo-
gia. Trata-se de um estudo de casos múl-
tiplos, complementado com recurso a fon-
tes documentais, a uma entrevista semi-
estruturada e a um sistema de criminal 

2.*1%/#0)S$#*%)#2"+$#/%)!)"!"+$#/%TL)M%)4-
nal da obra, é proposto um guião comple-
$%)')+.'&)2')1%2.$&+9@%)"!)*!&4.)!7)>%-
micídios múltiplos.

CIÊNCIAS FORENSES                          
& CRIMINOLOGIA

CIÊNCIAS FORENSES                          
& CRIMINOLOGIA

PERFIS PSICOCRIMINAIS | DO ESTRIPADOR DE LISBOA AO PROFILER

MEDICINA DENTÁRIA FORENSE

978-989-693-039-4
416 pp. ! 16,7x24 cm

!**"#1.$)1*Z,&6)GT:57+&6)1***
da Prova Pericial

!  Genética Forense
!  Lofoscopia
!  Toxicologia Forense
!  Antropologia Forense
!  Medicina Dentária Forense
!  Armas de Fogo e Balística 

Criminal
!  Estudo de Marcas na Iden-
,&$6.'()*+#*P5-.1*+#*J)4)*
e Ferramentas

!  Escrita Manual
!  Análise de Documentos 

Contestados

CIÊNCIAS FORENSES AO SERVIÇO DA JUSTIÇA
M. FÁTIMA PINHEIRO

Este livro foi elaborado com o intuito de 
transmitir conhecimentos em diferentes 
vertentes das ciências forenses, privile-
giando temáticas e aspetos que possam 
1%2.$#$+#&).+*%&$!)*!"',W,#1%)!)*&%4..#%-
nal. Pretende-se, por isso, que seja uma 
ferramenta de apoio a cursos universitá-
rios de pré e pós-graduação e, também, 
"#&!1#%2'"') ') *&%4..#%2'#.) !) 7!.7%)
àqueles que, por mera curiosidade ou 

para incrementar a sua instrução, opta-
rem por aprofundar estes saberes. A in-
formação teórica e prática deste livro visa 
fundamentalmente aspetos que têm ser-
vido de suporte aos autores, na qualida-
de de prestadores de serviços, para um 
bem comum que assiste a todos os conci-
dadãos: a justiça e a manutenção da or-
dem social.

VO
L.

1
VO

L.
2

CIÊNCIAS FORENSES                          
& CRIMINOLOGIA
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978-989-693-014-1
520 pp. ! 16,7x24 cm

! Sistema médico-legal  
e forense português

! Homicídio e suicídio
! Autópsia psicológica
! Neuropsicologia forense
! Violência doméstica
! Reconstrução do crime
!*N#5$1*U)-&6&+.1
! Abusadores sexuais  

de crianças
! O criminoso português

FÁTIMA ALMEIDA | MAURO PAULINO

3.*1%/#04&5/6/7*%*0/"&8&9/:#-/"+&;*.(#+(+&

— Perspetivas Atuais, mais do que um 
manual de ensino, procura ser uma obra 
de referência que abra linhas futuras de 
investigação e intervenção nos vários do-
mínios das ciências forenses em Portugal. 
A publicação nasceu da ideia de assinalar 
%.) "%#.) *&#7!#&%.) '2%.) "!) !C#.$-21#') "')

Peritia — Revista Portuguesa de Psicolo-
,#')!)'*&!.!2$'G.!)1%7%)+7)(#/&%)"!)!C-
1!(-21#')1%2.$&+3"%)')*'&$#&)"')!C*!&#-2-
cia teórico-prática dos principais investiga-
dores das várias academias nacionais, con-
tando ainda com a participação de nomes 
internacionais relevantes.

CIÊNCIAS FORENSES                          
& CRIMINOLOGIA

PROFILING, VITIMOLOGIA & CIÊNCIAS FORENSES | PERSPETIVAS ATUAIS

978-989-693-008-0
350 pp. ! 17x24 cm

CIÊNCIAS FORENSES                          
& CRIMINOLOGIA

PSICOLOGIA CRIMINAL | CONCEITOS E PRÁTICA
RUI ABRUNHOSA

Não obstante o incremento de estudos e 
publicações que têm vindo a surgir no con-
$!C$%)"%)?+!)0)')X.#1%(%,#')O&#7#2'(5)A'($')
uma obra que conjugue na nossa língua os 
contributos de várias correntes de investi-
gação e que ofereça, sobretudo, um en-
quadramento global teórico, consolidado 
na investigação e na tentativa de oferta de 
indicações para a intervenção. Assim, este 

livro combina as abordagens teóricas mais 
englobantes sobre o fenómeno criminal 
1%7)1%2$&#8+$%.)7'#.)!.*!1341%.)S*%&)!C!7G
plo, psicopatia, doença mental, droga, etc.). 
A segunda parte aborda condutas crimino-
.'.)!.*!1341'.L)X'&') #(+.$&'&) 1'"')*&%8(!-
mática criminal, privilegiar-se-ão investi-
,'9:!.)2'1#%2'#.)!)1'.%.)1%21&!$%.)!C$&'3"%.)
da prática pericial forense.

! Teorias Essenciais
! Psicopatia, doença 

mental e droga e sua 
relação com o crime

! Homicídio
! Crime contra o património
! Violência conjugal e 

familiar
! Crimes de colarinho 

branco
! Incêndios
! Criminalidade juvenil e 

feminina

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO

978-989-693-004-2
192 pp. ! 15,5x23,5 cm

! Crise
! Modelo teórico do desen-

volvimento da crise
! Análise de crises                

do séc. XXI
! Violência urbana
! Políticas de segurança
! Paradigma securitário
! Investigação criminal
! Educação
! Coesão social
! Segurança pública

ANTÓNIO DE SOUSA LARA 

Quando um fenómeno disruptivo abala a 
ordem social, seja ele de origem natural 
ou humana, e o sistema não tem capaci-
dade para o resolver de forma autónoma, 
encontramo-nos perante um cenário de 
crise. Nas cidades, o impacto de uma crise 
torna-se proporcionalmente avassalador. 
Partindo de um modelo teórico de evolu-
ção da crise, e através da sua aplicação na 

'26(#.!)"!)!C!7*(%.)1%2$!7*%&a2!%.5)!.$!)
livro apresenta o Estado como a entidade 
certa para assumir a gestão de crise e caos 
urbano, baseada em estratégias de inter-
venção delineadas a prioriL)D.$!)(#/&%)$&'H-
-nos uma nova perspetiva sobre modelos 
prospetivos que lhes conferem maior utili-
dade na sociedade. Prefácio de General 
Pinto Ramalho.

POLÍTICA & RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

CAOS URBANO

978-989-693-012-7
184 pp. ! 15,5x23,5 cm

TERESA DE ALMEIDA E SILVA

POLÍTICA & RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

! Allah, Maomé
!*"&K#5#%,#1*5.-&$6.'E#1*

do Islão
! Dinastias árabes
! Pilares do Islão
! Causas, características         

e evolução do Fundamen-
talismo Islâmico

! Terrorismo Islâmico
! Osama bin Laden  

e a Jihad Global
! O Novo Mundo Árabe

ISLÃO E FUNDAMENTALISMO ISLÂMICO

Islamismo e fundamentalismo islâmico têm 
sido frequentemente associados e confun-
didos, mas de forma errada. De facto, não 
se pode tomar o todo pela parte e o Islão 
é, ao contrário do que se possa pensar, 
+7')&!(#,#@%)"!)*'HL)X'&')!.1('&!1!&)$%"'.)
essas ideias feitas, este livro apresenta, 
através de curiosidades históricas, religio-
.'.)!)*%(3$#1'.5)'.)!.*!1#41#"'"!.)"')&!(#,#@%)

islâmica, desde a vida do Profeta Maomé 
até às diferentes divisões que acontece-
ram ao longo da história muçulmana, pas-
sando pelos pilares da religião, as pedras 
angulares da fé islâmica. Por outro lado, 
aborda o fenómeno do fundamentalismo 
#.(a7#1%5)"!."!)%).01L)see)'$0)'%).01L)mme5)
estabelecendo a ponte entre o ativismo 
radical e o terrorismo islâmico.
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978-989-693-030-1
680 pp. ! 16,7x24 cm

! Capital humano e capital 
psicológico

! Motivação, stress e 
bem-estar

! Assédio moral no trabalho
! Equipas de trabalho
! Novas organizações
! Expressão facial
! Equipas virtuais
! Comunicação não verbal
! Liderança
! Ética e tomada de decisão
! Responsabilidade social
! Qualidade de serviço
! Empreendedorismo

SÓNIA P. GONÇALVES

Este livro foca temáticas que são a base 
estruturante da área da psicossociologia 
"%) $&'8'(>%) !) "'.) %&,'2#H'9:!.5) "!.$'-
cando assuntos emergentes. Para tal, um 
vasto conjunto de autores, nacionais e 
estrangeiros, contribuiu para uma obra 
1'&'1$!&#H'"')*!(')'$+'(#"'"!)!)*!&$#2-2-
cia dos temas. Destinada a estudantes, 
docentes, formandos e formadores de 
psicologia, sociologia, gestão, recursos 

>+7'2%.5)7'.)$'7807)'%.)*&%4..#%2'#.)
destas áreas, visa dar apoio e orientação 
na área da psicossociologia do trabalho e 
"'.) %&,'2#H'9:!.5) "'2"%) ') 1%2>!1!&) %.)
principais nomes e teorias, os estudos 
mais relevantes, os assuntos emergen-
$!.5) A%&2!1!2"%) !C!&131#%.) !) !.$+"%.) "!)
caso para consolidação dos conteúdos 
abordados.

PSICOLOGIA

PSICOSSOCIOLOGIA DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES |   PRINCÍPIOS E 
PRÁTICAS

978-989-693-017-2
224 pp. ! 15,5x23,5 cm

PSICOLOGIA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CRIMES SEXUAIS |   UM GUIA PARA AS VÍTIMAS, 

FAMILIARES E AMIGOS
LUIS MAIA

Dedicado às vítimas e a todas as pessoas 
que possam prestar apoio a uma vítima, 
1&#'29')%+)'"+($%5).!F')!(')'8+.'"').!C+-
almente, maltratada física ou emocional-
7!2$!L)V)?+!)A'H!&�)i+!)7!"#"'.)(!,'#.)
$%7'&�)i+!) 1'2'#.) "!) '*%#%5) %41#'#.) %+)
não, podem ser consultados? Como pla-
near uma fuga em situações de risco? 
Como reconhecer os indicadores de 
agressão à criança? Como proceder à de-

núncia? É também uma obra que pode 
ajudar os pais a detetar sinais e sintomas, 
bem como a encontrar formas de lidar e 
falar com as crianças, no sentido de as 
proteger e de as esclarecer sobre estes 
fenómenos. Com a leitura deste livro a 
vítima perceberá que não está só, que 
não teve culpa pelo que lhe aconteceu e 
que necessita de toda a ajuda que lhe é 
devida.

! Indicadores de agressão
! Acompanhamento  

e tratamento
! Crimes e agressões 

sexuais contra mulheres 
e crianças

! Violência doméstica
! Abuso emocional  

e negligência infantil
! Drogas, álcool  

e maus-tratos
! Enquadramento jurídico

APRENDER A SER FELIZ | DmDUO{OeVE)dD)XEeOVNDUcXec)XVEeNesc
AMÉRICO BAPTISTA

O nosso modo habitual de pensar e o nosso 
comportamento são determinantes para 
'$#2,#&)%)%8F!$#/%)76C#7%J).!&7%.)A!(#H!.L)
O%7)!.$')42'(#"'"!)!7)/#.$'5)%) (#/&%)%A!G)
&!1!) +7) 1%2F+2$%) "!) !C!&131#%.) *&6$#1%.)
que nos ajudam a vencer os nossos hábi-
$%.) 2!,'$#/%.) !2&'#H'"%.) !) ') !.$'8!(!1!&)
mudanças positivas. Cada um de nós é 
ensinado a reconhecer, a compreender, a     
/'(%&#H'&) !) ') +.'&) "!) 7%"%) &!*!$#"%) %.)

1%7*%&$'7!2$%.)'"!?+'"%.)!5)42'(7!2-
$!5)')!.$'8!(!1!&)%) .!+)*!&4() #2"#/#"+'()!)
único para atingir a felicidade. Este é um 
guia de autoajuda, que pode ser usado 
autonomamente ou como complemento 
ao livro O Poder das Emoções Positivas. Os 
dois livros cumprem a mesma missão: di-
vulgar o conhecimento positivo e promo-
ver o crescimento e o desenvolvimento 
das nossas qualidades pessoais.

978-989-693-026-4
168 pp. ! 15,5x23,5 cm

978-989-693-018-9
228 pp. ! 15,5x23,5 cm

AMÉRICO BAPTISTA ! Emoções positivas
! Felicidade
! Otimismo
! Bem-estar
! Qualidade de vida
! Prazer
! Riqueza psicológica
! Psicologia e psicoterapia 

positivas
! Intervenções para 

aumentar a felicidade
! Neurociências
! Expressões faciais
! Psicologia

! Autoajuda
! Crescimento pessoal
! Ciência da felicidade
! Emoções positivas
! Felicidade
! Otimismo
! Bem-estar
! Qualidade de vida
! Riqueza psicológica
! Psicologia positiva
! Psicoterapia positiva
! Intervenções para 

aumentar a felicidade

As emoções positivas têm uma enorme 
#2n+-21#')2%.)"#/!&.%.)'.*!$%.)"')2%..')
vida, das empresas e da sociedade em ge-
ral. A nível individual, facilitam a resolução 
de problemas, estimulam a criatividade, 
promovem o bem-estar e a felicidade e 
contribuem para a nossa estabilidade e 
.+1!..%)A'7#(#'&)!)*&%4..#%2'(L)M'.)!7*&!-
sas, um clima em que predominem as 
emoções e interações positivas está asso-
ciado a níveis de alto rendimento das equi-

pas, ao sucesso empresarial e ao bem-es-
tar dos funcionários. Para a sociedade, as 
emoções positivas facilitam as interações, 
promovem valores positivos e aumentam 
%.)23/!#.)"!)1%24'29'5)$!2"%)&!n!C%.)"#&!-
tos no crescimento da economia. É para 
nos apresentar as estratégias que pode-
7%.)+$#(#H'&)*'&')#2#1#'&5)'+7!2$'&)!)7'2-
ter as emoções positivas que surge este li-
vro, escrito de um modo simples, acessível 
e com humor.

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA
O PODER DAS EMOÇÕES POSITIVAS 
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SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE
MARIA IRENE DE CARVALHO

SERVIÇO SOCIAL

V)1%2$!C$%)"!)1&#.!)!1%2W7#1')!)42'21!#-
ra, a consequente retração do investimen-
to e até o corte de benefícios em Saúde, 
"!.'4')%)E!&/#9%)E%1#'()')$!&)+7)*'*!()7'#.)
ativo na promoção do acesso às respostas 
!)2')!4161#')"'.)&!.*%.$'.)#2$!,&'"'.)"%)
Serviço Nacional de Saúde. Esta obra pre-
tende dar a conhecer as tendências nacio-
nais e internacionais da intervenção do Ser-
/#9%)E%1#'()2')E'R"!5)"#&#,#2"%G.!)')*&%4.-
sionais e alunos de Serviço Social e tam-

807)')*&%4..#%2'#.)1%7)%+$&'.)A%&7'9:!.)
que trabalhem na área da saúde. Procura 
que a diversidade de pensamento dos au-
$%&!.)*&%7%/')')&!n!C@%).%8&!)%)1%2>!1#-
mento do Serviço Social nesta área e po-
tencie a melhoria das competências pro-
4..#%2'#.)"%.)'..#.$!2$!.).%1#'#.)2').'R"!L)
e21(+#)+7)1'*3$+(%).%8&!)%.)"!.'4%.)'$+'#.)
1%(%1'"%.)'%.)*&%4..#%2'#.)"')E'R"!)!)"%)
Serviço Social no Brasil.

! Cuidados de saúde 
primários, continuados, 
hospitalares e paliativos

! Planeamento da alta
! Envelhecimento e saúde
! Famílias e redes
! Saúde mental
! Promoção da saúde

978-989-693-022-6
336 pp. ! 16,7x24 cm

978-989-693-040-0
496 pp. ! 16,7x24 cm

! Fundamentos teóricos
! Metodologias
! Serviço Social em 

Portugal e no Brasil
!*H+#%,&+.+#*>5)$11&)%.3*+)*

Serviço Social
! Desenvolvimento susten-

tável
! Intervenção social: pensa-

mento e planeamento
!*/#9#=()*1)25#*>5;,&6.1*

em Serviço Social
! Diferentes áreas de 

intervenção social

MARIA IRENE DE CARVALHO | CARLA PINTO

Este livro sobre o Serviço Social aborda, 
sob o ponto de vista crítico, as teorias, as 
metodologias e as práticas dos assistentes 
sociais na atualidade. A obra está dividida 
!7)"+'.)*'&$!.)?+!)!/#"!21#'7)"%#.)!#C%.)
fundamentais do conhecimento em Servi-
ço Social: na primeira parte procura-se si-
tuar os fundamentos teóricos e metodoló-
gicos do Serviço Social e na segunda parte 
as questões éticas, políticas e práticas. 
Assim, na parte I, destaca-se o percurso 

do Serviço Social em Portugal e no Brasil, 
a relação da teoria com a prática, a inter-
venção em redes, a dimensão estratégica, 
o serviço social comunitário, etc. Na parte 
II, abordam-se temas tão interessantes, 
como as questões éticas, o desenvolvi-
mento sustentável, a inovação, a inter-
venção em violência doméstica, serviços 
#2$!,&'"%.)!)#"%.%.L)d#&#,!G.!)')*&%4..#%-
nais, alunos e docentes, e a quem tenha 
interesse na área da intervenção social.

SERVIÇO SOCIAL
SERVIÇO SOCIAL | TEORIAS E PRÁTICAS

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO

978-989-693-028-8
312 pp. ! 16,7x24 cm

PENSAMENTO SOCIOLÓGICO |   UMA INTRODUÇÃO DIDÁTICA ÀS TEORIAS 
CLÁSSICASANA PAIVA

! Maus-tratos e violência
! Pobreza
! Envelhecimento em 

contexto hospitalar
! Sexualidade e VIH/SIDA
! Autonomia, cidadania  

e empowerment
!*"#$6&I%6&.*%)*&+)1)
! Urbanização do envelhe- 

cimento
! Teleassistência

MARIA IRENE DE CARVALHO 

V.)*&%4..#%2'#.)?+!)$&'8'(>'7)1%7)')*%-
*+('9@%) #"%.') .@%) "!.'4'"%.) 2@%) .W) ')
promover as liberdades individuais, mas 
$'7807)')+.'&)')1%7*!$-21#')1#!2$341')!)
técnica na intervenção com idosos em de-
fesa da justiça social e da equidade. Tal 
trabalho requer aprofundamento teórico 
!) #2$!&/!29:!.) 1%2$!C$+'(#H'"'.)2%) $!7-
po e espaço, enquadradas pelos princí-
pios dos direitos humanos e da dignidade 
humana. 

Nesta obra, através de temas diversos e 
atuais, pretende-se sobretudo demons-
trar que o campo do envelhecimento é 
+7')?+!.$@%)1%7*(!C')!)?+!).W).!)1%2.!-
gue perceber em profundidade a partir de 
uma visão multi e interdisciplinar, que 
potencie uma ação estratégica proativa 
na intervenção com idosos. Com contribu-
tos de Lena Dominelli e Vicente de Paula 
Faleiros, dois destacados assistentes so-
ciais mundiais.

SERVIÇO SOCIAL

SOCIOLOGIA

O pensamento clássico refere-se à funda-
9@%)"')E%1#%(%,#'5).!2"%)*%..3/!()'4&7'&)
que foi moldado pelas questões decor-
rentes do surgimento do capitalismo, da 
#2"+.$&#'(#H'9@%)!)"%)"!.!2/%(/#7!2$%)"')
burocracia moderna no mundo ocidental. 
Praticamente todas as abordagens teóri-
cas da História da Sociologia se desenvol-
vem em torno desses temas, e as atitudes 
intelectuais dominantes foram encontrar 
soluções para a manutenção do sistema e 

minoração dos seus problemas, ou criti-
caram-no atribuindo-lhe a responsabili-
"'"!) *!('.) "#41+("'"!.) .%1#'#.) 1&#'"'.L)
Esta obra apresenta informação sobre as 
principais escolas, correntes, disputas teó-
ricas e lacunas, reunindo os assuntos fun-
damentais de forma didática, com re-
1+&.%) ') !C!7*(%.) *&6$#1%.) !) 1('&%.L) p7))
livro útil para estudantes universitários, 
com vista à aquisição de um conhecimento 
global do pensamento sociológico.

! Sociologia como ciência
!*J&3)1)$.*#*[)6&)3)4&.
! Precursores
! Fundadores
! Questões paradigmáticas
!*P*.$5-.'()*+.*[)6&)3)4&.*

americana
! Estrutural funcionalismo
! A Sociologia americana 

depois de Parsons
! Marxismo e Neomarxismo
! A Sociologia europeia do 

pós-guerra
! Tendências mais recentes

SERVIÇO SOCIAL NO ENVELHECIMENTO

978-989-693-009-7
576 pp. ! 17x24 cm
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978-989-693-024-0
272 pp. ! 16,7x24 cm

FÁTIMA ALVES

SOCIOLOGIA

! Construção social                 
da saúde

! Políticas de saúde
! Medicalização das 

sociedades
! Racionalidades leigas
! Doença mental
! Relações sociais  

e mediações entre 
>5)$11&)%.&1?*6:&+.+)5#1*
e doentes

! Redes sociais de saúde
! Sistemas de saúde 

alternativos e práticas 
integrativas

SAÚDE, MEDICINA E SOCIEDADE | UMA VISÃO SOCIOLÓGICA

Abrangendo várias dimensões da sociolo-
gia da saúde e da doença, este livro ilustra 
os desenvolvimentos recentes nestes cam-
pos em Portugal e no Brasil. Proporciona 
+7')/#.@%),(%8'(5)"#/!&.#41'"')!)'$+'(#H'-
da sobre essas áreas, e fornece, através do 
contributo de diversos investigadores, ins-
trumentos facilitadores do questionamen-
$%) 1&3$#1%) !) &!n!C#/%) "%.) "!.'4%.) ?+!) %.)
fenómenos da saúde e da doença nas so-
ciedades contemporâneas colocam. Uma 

8#8(#%,&'4') &#1') !7) *%&$+,+-.) ?+!) *%"!)
servir de base a unidades curriculares que 
A'H!7)*'&$!)"%.)*('2%.)"!)!.$+"%.)"!)1+&-
sos superiores graduados e pós-graduados 
na área das ciências sociais, humanas e da 
saúde. Para além dos estudantes destes 
cursos, o livro dirige-se também a cientis-
$'.) !) $&'8'(>'"%&!.) .%1#'#.5) *&%4..#%2'#.)
de saúde, políticos, gestores de estruturas 
de saúde, associações, bem como a todos 
os interessados pela temática.

978-989-693-015-8
200 pp. ! 14,5x21 cm

978-989-693-025-7
208 pp. ! 15,5X23,5 cm

978-989-693-031-8
300 pp. ! 17x24 cm

BRUNO CLÉRIGO | LUÍS ALBANO | PEDRO CARDOSO

SOCIOLOGIA

! História
! Aparições
! Cronologia de Fátima
! Videntes
! Segredo de Fátima
! Voz do Peregrino
! Rotas do Peregrino: 

Aveiro-Fátima;  
Viana do Castelo-Fátima; 
Lisboa-Fátima; 
Bragança-Fátima;  
Castelo Branco-Fátima.

!*N#5$3
! Gestão de contactos
! Grupos
! Recomendações
! Páginas de empresa
! Erros comportamentais 

mais comuns
! Procura de emprego
! Recrutamento
! Promoção de produtos     

e serviços
! Anúncios dirigidos
!*S>)5,:%&+.+#1*>5)$11&)G

nais

! Métodos e técnicas                   
de pesquisa

! Casamento, vida íntima
! Desenvolvimento da 

família no ocidente
! Estrutura da família  

em Portugal
!*N.&1*#*$3U)1
! Papéis familiares
! Violência doméstica
! Divórcio e recasamento
! Envelhecimento
! Família e Religião

SOCIOLOGIA DA FAMÍLIA
FAUSTO AMARO

A Sociologia da Família é uma área que 
tem tido um grande crescimento e tem sido 
tema de numerosas investigações. Com in-
teresse especial para os alunos de licen-
ciaturas, mestrados e pós-graduações que 
se dedicam ao estudo da Sociologia, esta 
obra dirige-se a todos os que desejam com-

preender os conceitos básicos e os temas 
atuais da Sociologia da Família. Cada ca-
*3$+(%)!C*(#1')"!)A%&7').#7*(!.5)7'.)&#,%&%-
sa, os principais conceitos e teorias sobre 
a família, terminando sempre com um con-
F+2$%)"!)!C!&131#%.)!).+,!.$:!.)8#8(#%,&64-
cas para aprofundamento da matéria.

RUI PEDRO CARAMEZ

V)o#2u!"e2)1%2$')F6)1%7)7'#.)"!);<<)7#-
(>:!.) "!) +$#(#H'"%&!.) !)7'#.) "!) ;5Z)7#-
lhões de empresas a investirem todos os 
dias para se posicionarem neste mercado 
,(%8'(L)\'.)"!)?+!)A%&7')%)o#2u!"e2)(>!)
*%"!)$&'H!&)*&%/!#$%.)')23/!()*&%4..#%2'(�)
V)?+!)"!/!&6)A'H!&)*'&').!&)8!7G.+1!"#-
do? Este livro, que se apresenta como um 
importante instrumento informativo e 

formativo, mostra-lhe as principais fun-
cionalidades e os comportamentos a ado-
tar, apresentando muitas dicas práticas e 
$!.$!7+2>%.) "!) +$#(#H'"%&!.) "!) /6&#'.)
nacionalidades que atestam os benefícios 
da rede nas diferentes etapas da sua vida 
*&%4..#%2'(L) c#2"') 2@%) !.$6) (#,'"%) '%)
o#2u!"e2�)X%.#1#%2!G.!)>%F!)7!.7%�

O Guia Rota do Peregrino de Fátima foi cria-
do sobretudo com a intenção de servir de 
apoio a todos os peregrinos que anual-
mente percorrem os caminhos para Fáti-
ma e aos visitantes/turistas que se diri-
gem ao santuário. Detendo-se sobre as 5 
rotas que resumem os principais cami-
2>%.)+$#(#H'"%.)*!(%.)*!&!,&#2%.)!)'.).+'.)
respetivas sub-rotas, este guia apresenta 

não só informações várias sobre estes tra-
jetos, mas também conteúdos histórico-
-culturais, espirituais e lúdicos. Foram ain-
da reservados espaços para o peregrino 
*%"!&)&!,#.$'&)%.).!+.)*!2.'7!2$%.5)!C-
periências e/ou simplesmente tomar no-
tas no decorrer da viagem, podendo mais 
tarde recordá-los. Livro impresso a cores.

VIDA PRÁTICA

VIDA PRÁTICA

ROTA DO PEREGRINO DE FÁTIMA

COMO TER SUCESSO NO LINKEDIN
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ACTIVIDADES DE COMPREENSÃO GRAMATICAL |  EM CRIANÇAS COM IDADE 
PRÉ-ESCOLAR

Este livro tem como objectivo exercitar e 
testar as competências linguísticas de 
crian ças do pré-escolar e, em alguns ca-
sos, de alunos do 1.º ciclo do Ensino Bási-
co, em diversas áreas do funcionamento 
da língua: classes e subclasses lexicais e 
funcio nais, bem como a estrutura frásica. 
As tarefas propostas são suportadas por 

imagens a partir das quais é solicitado à 
criança um juízo sobre uma situa ção ou 
!"#$%&$"'%&()*!+$"',%(,%-%#$./"-'#.'012-
ra. Para cada imagem são propostos três 
exercícios diferentes, num total de 80 ima-
gens e 240 exercícios. O sucesso das ta-
refas propostas pressupõe: compreensão 
(+!$"1,3'0!.'%'!"4(,%%#-5"'6%,7.)8

LURDES CASTRO MOUTINHO | FÁTIMA ALBUQUERQUE | ROSA LÍDIA COIMBRA | ROSA LIMA

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

! Nomes
! Adjectivos e nomes
! Numerais
! Pronomes pessoais
! Pronomes e determinan-

tes possessivos
! Pronomes e determinan- 

tes demonstrativos, 
"#$%&'()*+#+',-#.,'-)*

! Advérbios e locuções 
adverbiais

! Verbos
! Voz passiva/Voz ativa

978-972-757-617-3
168 pp. ! 29,7x21 cm

978-972-757-590-9
320 pp. ! 17x24 cm

!  Conceito e história da 
apren dizagem cooperativa

!  Características dos grupos 
cooperativos

!  Tipos de grupos de apren- 
dizagem cooperativa

!  Benefícios e desvantagens 
da aprendizagem 
cooperativa

!  Métodos de aprendizagem 
cooperativa

Pretendendo ser essencialmente um ins-
trumento de trabalho para os professo-
res dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Bási-
co e do Ensino Secundário, este livro está 
estruturado de forma a permitir dar res-
posta às questões que mais frequente-
mente se lhes colocam, quando desejam 
tornar a aprendizagem cooperativa uma 

realidade das suas salas de aula. Apresen-
ta diversos métodos cooperativos e inúme-
,.-'().#+0!.9:%-'/%'.!$+6+/./%-'/%'.(,%#;
dizagem e os respectivos recursos para as 
diversas áreas curriculares do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e para diferentes disciplinas 
dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, do En-
sino Secundário e dos cursos EFA.

JOSÉ LOPES | HELENA SANTOS SILVA

A APRENDIZAGEM COOPERATIVA NA SALA DE AULA |  UM GUIA PRÁTICO 
PARA O PROFESSOR

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICA PARA PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO
PEDRO PALHARES | ALEXANDRA GOMES | ELZA AMARAL

Um grupo de docentes do Ensino Superior 
que trabalham na formação de professores 
).#9"2;-%'#"'/%-.0"'/%'%).7",.,'24' )+6,"'
que pudesse dar resposta às necessidades 
acrescidas de formação em Matemática. 
Nasceu assim esta obra, que representa 
uma continuidade do Elementos de Mate-

mática para Professores do Ensino Básico, 
no qual já alguns destes autores tinham 

participado. Procurou-se oferecer mais Ma-
temática, mas sem repetição do projecto 
anterior e com ligação ao currículo do Ensi-
no Básico. Estamos certos de que Comple-

mentos de Matemática para Professores do 

Ensino Básico será um precioso auxiliar para 
futuros educadores e professores do Ensino 
Básico, quer na sua formação inicial quer 
/2,.#$%'.'-2.'6+/.'(,"0--+"#.)8

978-972-757-757-6
372 pp. ! 17x24 cm

50 TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA
JOSÉ LOPES | HELENA SANTOS SILVA

Os efeitos da boa avaliação formativa sobre 
o rendimento escolar são poderosos e é 
uma das estratégias que tem maior efeito 
no desempenho escolar dos alunos: pelo 
feedback que dá aos pro fessores so bre   a 
%0!3!+.'/.-'.2).-'%'/.-'.$+6+/./%-'/%-%#6")-
vidas; pelo feedback que dá aos alunos so-
bre o grau em que a sua apren diza gem e o 
seu trabalho correspondem às expectativas 
e às metas; pelas revisões que inspira ao 
ensino e à aprendizagem. Este livro apre-

senta-lhe 50 técnicas de ava liação forma-
tiva, a fase do processo de ensino-apren-
dizagem em que devem ser utilizadas e os 
objetivos que permitem atin gir. A sua descri-
95"<'4"/"'/%' =2#'!+"'#.'4%#$"<'0#.)+'/./%-<'
entre outros aspetos, também são explora-
das. Quando pos tas em prática, podem vir a 
/%-!"7,+,;-%'"2$,.-'0#.)+/./%-'/.'-2.'2$+)+-
zação para informar o ensino e a aprendiza-
gem, incluin do formas de adaptá-las à utili-
zação em todas as disciplinas.

! Racionais
! Medida
! Probabilidades
!  Geometrias não-

-euclidianas
! Padrões
! Aplicações
! Jogos matemáticos

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

! Bilhetes à Entrada  
e Bilhetes à Saída

! Mini-testes formativos 
(construtivos)

! Cantos
! Galeria/Parede de !"#$%&
! Caça ao intruso
! Cartões coloridos
! Boletins de voto
! Dedos para cima
! Filas ordenadas: 
)"/%,'0%-)"#*+/"1.2)*

978-972-757-828-3
184 pp. ! 17x24 cm

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
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CONTEÚDO

CONTEÚDO
EU, PROFESSOR, PERGUNTO 

|
  20 RESPOSTAS SOBRE PLANIFICAÇÃO DO 
ENSINO-APRENDIZAGEM, ESTRATÉGIAS DE 
ENSINO E AVALIAÇÃO

HELENA SANTOS SILVA

JOSÉ PINTO LOPES

Estruturado em torno de 20 perguntas 
-"7,%'().#+0!.95"'/"'%#-+#";.(,%#/+>.-
gem, estratégias de ensino e avaliação, 
este pretende ser um livro muito prático 
que dê resposta às principais questões e 
/%-.0"-'!")"!./"-'(%).'(,"0--5"'/"!%#-
te, pois ensinar é e há de continuar a ser 
uma tarefa muito complexa e um desa-
0"' (%,4.#%#$%8' ?-' (%,12#$.-' %-$5"'
agrupadas por temáticas relacionadas 

!"4'.'().#+0!.95"'/.-'.2).-<'.-'%-$,.$@-
gias de ensino, a motivação dos alunos, 
a gestão da sala de aula e a formação e 
/%-%#6")6+4%#$"'(,"0--+"#.)'/"!%#$%8'A'
as respetivas respostas são baseadas na 
inves tigação educativa. Destinado aos 
professores de todos os níveis de ensino, 
incluindo educadores de infância, inclui 
um questionário de autoavaliação de 
competências do professor.

978-989-693-041-7
248 pp. ! 17x24 cm

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

ROSA LIMA | CLÁUDIA TAVARES

O presente livro tem como objetivo fun-
/.4%#$.)'"=%,%!%,'.'(,"0--+"#.+-'B2%'#"'
seu quotidiano se confrontam com alunos 
portadores de problemáticas de escrita, 
um conjunto de materiais que, ao poten-
ciarem o conhecimento da linguagem 
oral, se constituem como facilitadores no 
acesso a um novo código, o da linguagem 
escrita. As atividades incluídas neste livro 
revelam-se, também, de particular impor-
tância para todos os pais e educadores de 

infância. A exploração de competências 
vinculadas ao conhecimento fonológico po-
de constituir-se como um importante méto-
do de prevenção para possíveis in sucessos 
escolares relacionados com a apren dizagem 
/.')*#12.'%-!,+$.8'C'!"#D2#$"'/%'EFG'0!H.-'
permitirá à criança, conduzida pelo pai/edu-
!./",I(,"=%--",I,%%/2!./",<',%J%$+,<'/%'=",;
ma sistemática, sobre as formas da oralida-
de, tendo em vista a aquisição da língua 
escrita.

DISLEXIA | ATIVIDADES DE CONHECIMENTO FONOLÓGICO
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

978-972-757-864-1
136 pp. ! 22x28 cm

Esta obra começa por perspectivar histori-
!.4%#$%'"'!"#!%+$"'%'.'/%0#+95"'/.'(,"-
7)%43$+!.' /.-' /+0!2)/./%-' /%' .(,%#/+>.-
1%4'%-(%!*0!.-<'-%12+#/";-%'.'.7",/.1%4'
da etiologia, das características e da classi-
0!.95"8'K",'L)$+4"<'B2.-%'!"4"'(,%"!2(.;
ção fulcral deste livro, são abordadas as 
prin !+(.+-' /+0!2)/./%-' /%' .(,%#/+>.1%4'
%-(%!*0'!.-<' 7%4' !"4"' .)124.-' /+,%!$,+-
zes de diagnóstico e de intervenção nas 

mesmas. Esta obra constitui um impor-
tante con tributo não só para os professores 
do ensino regular, como para os que lidam 
diariamente com alunos com necessidades 
educativas especiais, e para todos aqueles 
B2%'."')"#1"'/"'-%2'(%,!2,-"'(,"0--+"#.)'
(ou outro) pretendem desempenhar um 
papel efectivo e afectivo na vida das pes-
-".-'!"4'/+0!2)/./%-'/%'.(,%#/+>.1%48

VITOR CRUZ

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICAS

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

978-972-757-600-5
288 pp. ! 17x24 cm

! Consciência de palavra
! Consciência de rima
! Consciência silábica
! Consciência fonémica

! Critérios actuais  
e de operacionalização

! Etiologia
!  3$%**'.2%45)+ #+ 2%"%2&#"6*7

ticas
! Sistemas da linguagem
! Diagnóstico e intervenção

! Motivação dos alunos
! 8$%,'.2%45)+-)+

ensino-aprendizagem
! Estratégias de 

ensino-aprendizagem
! Gestão da sala de aula
! Formação e 

desenvolvimento 
9").**'),%$+-)2#,&#

! Avaliação dos alunos

ELEMENTOS DE MATEMÁTICA PARA PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO
PEDRO PALHARES

978-972-757-280-9
432 pp. ! 17x24 cm

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

Neste livro a matemática é entendida não 
no sentido de conteúdos simples, ou de ex-
()+!.9:%-'-+4()+0!./.-<'4.-'.#$%-'#"'-%#$+-
do de ser base para estudos subsequentes e 
no sentido em que a formalização e, por-
tanto, o uso de símbolos é ainda incipiente. 
Ao longo de todo o livro, foram incluídos 
exemplos para ilustrar noções teóricas, tare-

fas para pôr em prática a teoria, caixas com 
MN"$%'O%4P<'MN"$.'Q+-$R,+!.P'%'MS%0#+-
ções”, e Exercícios e Problemas para testar 
conhecimentos. Este livro destina-se a todos 
aqueles que procuram fundamentação ade-
quada para os conhecimentos elementares 
de matemática que sustentam o programa 
curricular do Ensino Básico.

! Resolução de problemas
! Estatística
! Conjuntos e lógica
! Números e operações
! Geometria no plano,  

no espaço e noções 
topológicas

! Transformações geo- 
métricas

CAÇ
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FERNANDO AZEVEDO

Esta é uma obra que nos fala acerca de li-
vros, de leituras e de formação de leitores. 
Os diversos capítulos que a compõem mos-
tra-nos alguns dos lugares considerados 
importantes para a formação de leitores e 
"-'1%-$"-'4.+-'-+1#+0!.$+6"-'(.,.'B2%'.')%+-
tura possa ser uma actividade voluntária, 
consolidada e sistemática, guiada por meto-
dologias que enfatizam o prazer e a fruição. 
Com base num referencial teórico ex plícito 

e devidamente fundamentado na investi-
gação, são analisadas e propostas práticas 
consideradas relevantes para a cons tituição 
de um projecto pessoal de leitura em con-
$%&$"-'/+6%,-+0!./"-T'/%-/%'"'D.,/+4;/%-
-infância à sala de aula, passando pela bi-
blioteca, mas também por outros lugares 
!"#-+/%,./"-'-+1#+0!.$+6"-'(.,.'.'=",4.-
ção, constituição e consolidação de comu-
nidades leitoras.

FORMAR LEITORES | DAS TEORIAS ÀS PRÁTICAS

978-972-757-460-5
208 pp. ! 17x24 cm

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

! Livros, leitura e literacia 
emergente

! Importância do Ensino 
Básico na criação de 
hábitos de leitura

! Formar leitores críticos, 
2):9#&#,&#*+#+"#;#<'()*

! Promoção da leitura nas 
bibliotecas municipais  
e em público

MODELOS E PRÁTICAS EM LITERACIA
FERNANDO AZEVEDO | MARIA DA GRAÇA SARDINHA

Sabemos que existem alguns princípios que, 
conjugados com a investigação teórica e 
.()+!./.<'%'!"4'"'-.7%,'=.>%,'/"-'(,"0--+"-
nais que estão no terreno, podem originar a 
/+=%,%#9.'%'(%,4+$+,'.0,4.,<'!"4'-.$+-=.95"'
e segurança, que os níveis de literacia foram 
atingidos. É desses princípios de actuação e 
de alguns exemplos de boas práticas colhi-
dos no terreno que trata esta obra. Produzi-
da com a colaboração de um leque de espe-
cialistas directamente envolvidos nos pro-

!%--"-'/%'=",4.95"'%'/%'-2(%,6+-5"'!+%#$*0-
ca e pedagógica (PNEP, FCM e Ensino Supe-
rior), percorre alguns dos lugares e dos ges-
tos para a consecução do sucesso em litera-
cia, abordando, com detalhe, aspectos como 
a literacia emergente, a literacia crítica, a lite-
racia visual, a lite racia em leitura e em escri-
$.<'.' )+$%,.!+.'/+1+$.)<'.' )+$%,.!+.'!+%#$*0!.<'.'
literacia literária e a literacia matemá tica (ou 
numeracia).

LÍNGUA MATERNA E LITERATURA INFANTIL |   ELEMENTOS NUCLEARES PARA 
PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO

978-972-757-420-9
384 pp. ! 17x24 cm

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

GÉNEROS TEXTUAIS E PRÁTICAS EDUCATIVAS
FERNANDO AZEVEDO | RENATA JUNQUEIRA DE SOUZA

Desenvolver aprendizagens que sejam signi-
0!.$+6.-<',%)%6.#$%-'%'%0!.>%-<'%'B2%'.2&+-
liem o aluno a saber exercitar a língua na 
pluralidade de contextos e de funções, 
exige um conhecimento aprofundado acer-
ca do material linguístico em causa, e tam-
bém das estratégias didáticas para esse 
efeito. Esta é uma obra que, produzida por 
repu tados especialistas de univer sidades 
portuguesas e brasileiras, tem por objeto o 
estudo de géneros textuais diversos, apre-

sentando pertinentes propostas para um 
trabalho sério e rigoroso do texto, revestin-
do formas e funções múltiplas, em contex-
tos educativos plurais. Pro curando respon-
der a necessidades de conhecimento e de 
aprofundamento de saberes e práticas, esta 
obra estrutura-se em capítulos não muito 
alongados, com sistematizações frequen-
tes, sugestão de atividades e, quando tal se 
revela necessário, bibliografia essencial 
comentada.

! ='&#"%2'%+2"6&'2%>+2'#,&6.2%+
e matemática

! Emergência da leitura  
no jardim-de-infância

! Oralidade
! Espaço de leitura como 

fonte de prazer
! Motivar, ler e escrever
! Narrativa, identidade  

e literatura infantil
! Blogue

! Literatura infantil, 
recepção leitora  
e competência literária

! ?+9)#*'%+,)+2),&#<&)+
escolar

! @'.+2A$-%-#*+-#+%9"#,-'7+ 
zagem da leitura  
e da escrita

! As TIC na didáctica  
das línguas

Entendendo o Ensino Básico como uma eta-
(.'/%$%,4+#.#$%'#.'/%0#+95"'%'!"#-")+/.-
ção de saberes e práticas estruturantes para 
o desenvolvimento posterior da escolarida-
de do aluno, procura-se, através desta obra, 
(,"(",!+"#.,' ."' (,"0--+"#.)' "' /%-%#6")6+-
mento de competências que o auxiliem a 

converter, de forma efectiva, a língua em 
objecto explícito de ensino e de aprendiza-
gem. A obra, para além de uma cuidada e 
rigorosa fundamentação teórica, apresenta 
numerosas sugestões de actividades e re-
cursos que permitem ao leitor pesquisar e 
aprofundar a informação.

FERNANDO AZEVEDO

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

! Dilemas didáticos sobre 
ensinar a ler

! Literatura infantil, hora 
do conto

! Leitura da fábula
! Escola Moderna  

e o ensino  
da literatura no 1.º CEB

! Leitura literária na escola
! Poesia e formação  

de leitores
! Da leitura à escrita
! 8")-A45)+-#+&#<&)

978-972-757-836-8
192 pp. ! 17x24 cm

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

978-972-757-598-5
280 pp. ! 17x24 cm
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O PROFESSOR FAZ A DIFERENÇA
JOSÉ LOPES | HELENA SANTOS SILVA

Nem todas as práticas pedagógicas têm o 
mesmo efeito na aprendizagem, a diferença 
está antes relacionada com determi nadas ca-
racterísticas e atitudes dos profes sores. Que 
práticas e características dos professores es-
tão então mais directamente relacionadas 
!"4'24.'.(,%#/+>.1%4'%0!.>'/"-'.)2#"-U'
Nesta obra, dirigida a professores e estudan-

tes de cursos que habilitem para a docência, 
encontra-se resposta a esta e outras pergun-
tas. Através deste livro, o leitor toma ainda 
conhecimento das estratégias e métodos de 
%#-+#"'4.+-' %0!.>%-' #.' .(,%#/+>.1%4' /"-'
alunos e poderá tirar partido das inúmeras 
sugestões de aplicação na sala de aula.978-972-757-722-4

352 pp. ! 17x24 cm

! Aprendizagem e desenvol- 
(':#,&)+9").**'),%$+ 
do professor

! Características do profes- 
*)"+#.2%0

! Estratégias e métodos  
-#+#,*',)+:%'*+#.2%0#*

! Avaliação formativa
! Ensino recíproco
! Feedback professor- 

-aluno/aluno-professor 

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

DIDÁTICA

Este livro começa por abordar os aspec-
tos básicos da organização da lingua-
gem, seguindo-se uma referência à evo-
lução histórica da linguagem. De se guida, 
é apresentada informação actualizada so-
bre o desenvolvimento da consciência fo-
nológica e dos processos de aprender a 
ler. Por último, surge a informação versan-
do o conhecimento sobre quais as compe-

tências a desenvolver para promover uma 
leitura com sucesso e o conhecimento 
-"7,%'.-'="#$%-'/.-'/+0!2)/./%-'#.')%+$2-
ra. A actual obra surge como um contri-
buto para a concretização do objectivo 
primordial do Plano Nacional de Leitura, 
nomeadamente, melhorar o desem penho 
dos alunos ao nível da leitura.

VITOR CRUZ

UMA ABORDAGEM COGNITIVA DA LEITURA

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

978-972-757-461-2
282 pp. ! 17x24 cm

! Da linguagem falada  
à linguagem escrita

! Processos cognitivos 
implicados na leitura  
#+-'.2A$-%-#*+,%+*A%+
aprendizagem

!  Modelos de aprendiza-
gem e de ensino  
da leitura

A INTERCULTURALIDADE NA ESCOLA E AS NARRATIVAS DE EXPRESSÃO ORAL
DULCE OLIVEIRA | ROSA MARIA SEQUEIRA

No contexto atual da escola portuguesa, 
cada vez mais multicultural, vários desa-
0"-' -%' !")"!.4' ."' (,"=%--",8' A-$,.$@1+.-'
que visem a competência intercultural pa-
recem ser a solução adequada, mas não 
%-$5"' +-%#$.-' /%' /+0!2)/./%-' B2%' %#6")-
vem a dimensão ética, a dimensão prag-
mática e a dimensão pedagógica e curricu-
).,8'?',%J%&5"',%.)+>./.'#%-$%')+6,"'%'.'%&;
periência relatada, que envolveu uma esco-

la do Seixal, duas turmas de currículo al-
ternativo e de ensino regular e um traba-
lho sobre provérbios e narra tivas orais, pre-
tendem propor um caminho para uma es-
cola mais promotora da igualdade e do 
-2!%--"'%/2!.$+6"'%<'(",'!"#-%12+#$%<'.0-
gura-se útil a todos os professores, futuros 
professores ou educadores. Inclui estudo 
de caso numa escola suburbana da Grande 
Lisboa.

! Cultura, linguagem  
e educação

! Interculturalidade
! Comunicação intercultural 
! Educação intercultural
! ='&#"%&A"%+-#+#<9"#**5)+

oral
! Grupos culturais na escola
! Provérbios e histórias  

na sala de aula intercul- 
tural

978-972-757-798-9
144 pp. ! 17x24 cm

DIDÁTICA

978-972-757-612-8
104 pp. ! 17x24 cm

! Objecto de estudo  
e metodologia

! Pressupostos teóricos
! Apresentação e análise 

dos resultados A análise de erros assume hoje especial re-
levância, em virtude da alteração de pa-
,./+14.' B2%' -%' $%4' 6+#/"' .' 6%,+0!.,' #"'
âmbito da didáctica das línguas. A perspecti-
va actual, alicerçada numa concepção posi-
tiva dos erros, reforça a ideia do seu poten-
cial contributo para o processo de ensino/ 
/aprendizagem de uma língua estrangeira 
ou segunda. A partir de um conjunto de tex-
tos produzidos por, primeiro, um universo 

de aprendentes com diversas línguas mater-
nas e por, segundo, igual número de falan-
tes nativos, analisam-se os erros e avalia-se 
a sua importância no processo comunicati-
vo, estabelecendo-se, em simultâneo, uma 
comparação entre ambos os grupos. Esta 
obra fornece uma perspectiva global sobre 
.)124.-'/.-'/+0!2)/./%-'B2%'-%')%6.#$.4'
aos aprendentes durante o seu percurso 
de aproximação à língua-alvo.

JOSÉ MANUEL CRISTIANO

ANÁLISE DE ERROS EM FALANTES NATIVOS E NÃO NATIVOS
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978-989-693-020-2
188 pp. ! 14,5x21 cm

EDUCAÇÃO

TEORIAS E USOS LINGUÍSTICOS
PAULO OSÓRIO | FERNANDA DE SOUSA BERTINETTI

A conceção deste livro tem como principal 
objetivo contribuir para o desenvolvimen-
to da Aquisição e Aprendizagem de Lín-
gua Não Materna. É uma obra que se 
constitui com o contributo de diversos 
peritos e destina-se a especialistas na 
área, mas, também, a docentes dos Ensi-
nos Básico e Secundário que, no dia a dia, 
%4' !"#$%&$"-' /+6%,-+0!./"-<' $,.7.)H.4'
com alunos de língua não materna. Os 17 

textos reunidos neste livro, abrangem 
uma ampla diversidade de questões, a 
que correspondem diferentes áreas e 
(%,-(%$+6.-'!+%#$*0!.-8'V5"'.(,%-%#$./"-'
$,.7.)H"-' /%' +#6%-$+1.95"' B2%' ,%J%$%4'
sobre aspetos do português, debruçam-
-se sobre diversos contextos do seu ensi-
no e aprendizagem e discutem políticas 
educativas para essa mesma língua.

100 PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE ÁLCOOL, DROGAS E TABACO
VÂNIA WEISSBERG

Inspiradas nas dúvidas de muitos jovens 
que se diziam sem dúvidas sobre tabaco, 
álcool e outras drogas, as 100 perguntas 
e respostas que apresentamos neste livro 
procuram informar sobre como evitar o 
uso, o abuso e a dependência de drogas 
legais e ilegais. Com estes esclarecimen-
tos úteis podemos aprender, prevenir e 
estender o nosso apoio a todos aqueles que 

se veem envolvidos nestas problemáti-
cas. Uma leitura essencial também para 
(.+-<'=.4+)+.,%-<'%/2!./",%-<'(,"0--+"#.+-'
e curiosos, pois numa altura em que se 
vive a cultura do “tratar”, a palavra de 
ordem deste livro é prevenir. Com Prefá-
cios de Zé Pedro (Xutos & Pontapés) e 
João Goulão (Diretor-Geral do SICAD).

! Álcool
! Tabaco
! “Drogas leves”
! “Drogas pesadas”
! Medicamentos
! Consumo
! Dependência física  

e psicológica
! Vício
! Prevenção
! Tratamento
! @#*',&)<'2%45)
! Cura

DIDÁTICA

! A concordância verbal na 
interlíngua de falantes de 
mandarim

! ?+'2),'2'-%-#+$#<'2%$B+A:+
estudo sobre “Brasil 
brasileiro”

! O Ensino do Português 
nos EUA

! O Ensino do Português         
em França

! A aprendizagem da Língua 
Portuguesa num mundo 
de múltiplas socializações 
e pertenças978-989-752-041-9

400 pp. ! 17x24 cm

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO

978-989-693-011-0
248 pp. ! 15,5x23,5 cm

E TUDO COMEÇA NO BERÇO! | UM GUIA PARA A EDUCAÇÃO E RESPEITO SOCIAL
LUIS MAIA

Uma obra para todos aqueles que se pergun-
tam: Para quando um mundo com educação 
%',%-(%+$"'-"!+.)U'W'#"'7%,9"'X+#=Y#!+.Z'B2%'-%'
desenvolve grande parte das características 
do que somos hoje. Todavia, não se pode fa-
lar em desenvolvimento da personalidade 
infantojuvenil, sem se falar em desenvolvi-
mento ao longo do “ciclo de vida”. É verdade 
que a nascença marca o ser humano, mas 

também é a partir da coragem que surgem 
as iniciativas para a construção de um mun-
do em que a educação e o respeito social fa-
zem parte de cada um dos segundos da vida. 
["4'24.'7.-%'/%',%J%&5"'.'(.,$+,'/%'!.-"-'
práticos, este livro será uma ferramenta de 
!"#-2)$.'/+3,+.'(.,.'$"/.-'.-'(%--".-\#.'/+=*-
cil arte de desenvolver “educação e respeito 
social”, a partir do berço.

! Desenvolver altruísmo  
na criança

! Educação formal
! Civismo democrático
! Educação e respeito social
! Recompensas, reforços  

e punições
! Casos clínicos: avaliação, 

diagnóstico e intervenção 

EDUCAR SEM BATER | UM GUIA PRÁTICO PARA PAIS E EDUCADORES
LUIS MAIA

Numa época em que cada vez mais se fala 
da Disciplina Positiva como a forma mais 
%0!.>'%'%B2+)+7,./.'/%'%/2!.,'"-'#"--"-' 
0')''H"-'%'%/2!.#/"-'%'%4'B2%'-%'!H%1"2']'
conclusão que as estratégias centradas nos 
castigos físicos e psicológicos estão conde-
nadas ao fracasso, era imperativo publicar-
-se este livro. O leitor aprenderá a gerir os 
!"#J+$"-'%'!"4(",$.4%#$"-'/%-./%B2./"-'
/"-' 0)H"-' %' %/2!./",%-8' ^"4.,3' !"#$.!$"'
com exemplos de estratégias educativas ina-

dequadas, centradas em castigos físicos e 
psicológicos. E conhecerá ainda uma série 
de sugestões para lidar, de forma adequa-
/.<'!"4'$"/.-'.-'-+$2.9:%-'/%'!"#J+$"'%'B2%'
poderão ir de meras desautorizações aos 
pais a situações de maus-tratos. Um livro 
dirigido a pais e educadores, que parte de 
exemplos e casos práticos e reais e que con-
6+/.'B2.)B2%,')%+$",'.',%J%!$+,'-"7,%'"'B2%'
não deve fazer e sobre o que poderá tentar 
fazer para educar sem bater.

978-989-693-007-3
208 pp. ! 15,5x23,5 cm

! Comportamentos 
adequados

! Estilos parentais
! Prática parental positiva
! Gestão comportamental 

infantil
! Rejeição de castigos 

físicos
! Punições, reforços  

e recompensas
! Assertividade
! Mecanismo da negação
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AUTOMAÇÃO

978-972-8480-26-4
440 pp. !"17x24 cm

TÉCNICAS DE AUTOMAÇÃO
J. R. CALDAS PINTO

Este livro procura enquadrar o leitor nos 
equipamentos que envolvem as técnicas 
de automação na actual realidade indus-
trial e na concepção de edifícios inteligen-
tes e, por outro lado, abordar um conjun-
to de técnicas que permitem conceber e 
implementar automatismos, que podem 
ser aplicados a processos isolados fora ou 
dentro do âmbito da actividade industrial. 
Nesta 3.ª edição, além de uma revisão 

geral, foi bastante ampliado o capítulo 
referente aos equipamentos pneumáti-
cos e hidráulicos passando a ser estudado 
em maior detalhe os componentes destes 
sistemas. Foi ainda feita a inclusão de pro-
blemas típicos de dimensionamento e re-
feridas novas tendências nesta área e tam-
bém introduzidos novos conceitos no capí-
tulo referente às redes de Petri.

!  Elementos lógicos 
!  Sistemas pneumáticos  

e hidráulicos 
!  Autómatos programáveis 
!  Funções lógicas 
!  Síntese clássica de siste- 

mas de comando lógico 
!  Movimento linear cíclico 
!  Diagrama funcional 

GRAFCET 
!  Redes de Petri

978-972-8480-21-9
312 pp. !"17x24 cm

AUTOMAÇÃO

978-972-8480-33-2
412 pp. !"17x24 cm

AUTOMAÇÃO

978-972-8480-31-8
512 pp. !"17x24 cm

ANTÓNIO FRANCISCO

! Automação 
! Elementos constituintes 

de um PLC 
! Programação de PLC 
! Programação de equipa-

mentos 
!"#$%&'(')*+,-(./&012/')*+"

de PLC 
! Técnicas de reparação 
! Diagnóstico de avarias

!  O autómato programável
!""-%3./12/')4.%"."

programação de 
autómatos

!  Método Grafcet 
!  Programar o Grafcet 
!  Exemplos de aplicação
!  Montagem e cablagem de 

autómatos 
!  Sensores e atuadores

!  Sistemas de produção 
modernos

!  Sensores e atuadores 
industriais 

!  Eletrónica e instrumentação
!  Autómatos programáveis 

e GRAFCET
!  Robótica
!  Cinemática, dinâmica  

e software distribuído 
!  Interfaces Homem-   

-Máquina

J. NORBERTO PIRES

Esta nova edição (5.ª edição atualizada e 
aumentada) inclui um novo capítulo em 
que se abordam exemplos relacionados 
com as interfaces homem-máquina. Ao 
longo do livro procura-se demonstrar e 
documentar com exemplos que os mo-
dernos sistemas de automação industrial 
são sistemas computorizados que utilizam 
robótica e software distribuído, e vários 

sistemas de interface com os operadores 
humanos. O objetivo é sempre realizar com 
máquinas inteligentes e altamente pro-
dutivas as tarefas repetitivas e monóto-
nas, às quais as máquinas estão adapta-
das, permitindo libertar a atividade huma-
na para tarefas mais condizentes com a sua 
condição. Inclui Exemplos de Aplicação.

Esta 5.ª edição da obra persegue os mes-
mos objetivos das anteriores: preencher a 
!"#$%"& '()*+'%+'& %"& ,),!)-./"0"1& '2& !3%-
gua portuguesa, no que respeita a autó-
matos programáveis e sua programação. 
A obra aborda os modelos mais recentes 
de autómatos dos principais fabricantes e 
exemplos de programação com as últi-
mas versões dos respetivos softwares, 
sendo os assuntos tratados numa lingua-

gem simples, estruturados de forma pe-
dagógica e tendo em conta as necessárias 
informações de caráter técnico. Espera-se 
que continue a ser um livro fundamental 
para a aprendizagem de autómatos e 
uma ferramenta necessária ao professor/
4-/2"5-/&%-&5'*'26'%7-&5"&*$"&6/-0*-
são e que contribua para uma melhor 
formação numa das áreas mais relevan-
tes e promissoras da atualidade.

PAULO OLIVEIRA

Este livro é direccionado para estudantes 
'&6/-4'**-/'*1&"**)2&#-2-&6"/"&6/-0**)--
nais e empresas, facilitando, aos primei-
ros, a sistematização das ideias a trans-
2)+)/1&*)26!)0#"%5-&"&#-2$%)#"89-&'%+/'&

ambos, e oferecendo, aos últimos, a ga-
rantia da uniformização das acções de 
formação e resposta às necessidades co-
lectivas ou individuais. Principalmente des-

+)%"5"&:&;-/2"89-&</-0**)-%"!&'&*'/=)%5-&

como complemento ao Ensino Superior, 
esta obra permitirá também que os estu-
dantes procurem, de forma autónoma e 
crítica, o saber e os conhecimentos relati-
=-*&"&'*+"&>/'"&'*6'#30#"&5"*&)%5?*+/)"*1&

consolidando e sedimentando assim as 
competências necessárias para a sua cor-
recta aplicação.

AUTOMAÇÃO

AUTÓMATOS PROGRAMÁVEIS

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

CURSO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPARAÇÃOPREPARAÇÃO
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978-972-757-958-7
280 pp. !"17x24 cm

ELETRÓNICA & ELETROTECNIA

! Conceitos fundamentais 
! Sensores para Instrumen-

tação Médica 
!"563(12/'7+0.%"
! Filtros ativos 
! Conversores de dados 
! Biossinais 
! Elétrodos e aquisição  

de biopotenciais

INTRODUÇÃO À INSTRUMENTAÇÃO MÉDICA
JOSÉ HIGINO CORREIA | JOÃO PAULO CARMO

@*+'&!)=/-&/'A'+'&"&"+)=)5"5'&5'&'%*)%-&'&

os resultados da investigação desenvol-
vida pelo grupo de Eletrónica Médica do 
Centro Algoritmi da Universidade do Mi-
nho. O objetivo desta obra é que estu-
5"%+'*& '& 6/-0**)-%")*& #-2& )%+'/'**'& %"&

área adquiram os conhecimentos básicos 
de instru menta ção médica a nível dos 
*'%*-/'*&,)-2B5)#-*1&"26!)0#"5-/'*1&0!-
tros ativos, conversores de dados, pro-

cessamento de biossinais, elétrodos para 
"C$)*)89-&5'&,)-6-+'%#)")*1& "26!)0#"5--
res para biopotenciais e respetiva quanti-
0#"89-&'&/'5$89-&5'&)%+'/4'/D%#)"*E&<"/"&

+"!1&%-&02&5'&#"5"&#"63+$!-&"6/'*'%+"F*'&

um conjunto de exercícios propostos, se-
!'#)-%"5-*& 5'& 2-5-& "& '('26!)0#"/& -*&

conceitos fundamentais tratados nesse 
capítulo.

978-972-757-586-2
560 pp. !"17x24 cm

ELETRÓNICA & ELETROTECNIA

978-972-8480-22-6
616 pp. !"17x24 cm

ELETRÓNICA & ELETROTECNIA

978-972-757-872-6
564 pp. !"17x24 cm

ELETRÓNICA & ELETROTECNIA

CURSO DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
FERNANDO VELEZ | PAULO OLIVEIRA | LUÍS BORGES | ANA RODRIGUES

ANTÓNIO C. BAPTISTA | CARLOS F. FERNANDES | JORGE T. PEREIRA | JOSÉ J. PAISANA

!  O fenómeno de condução 
de corrente eléctrica 

! Grandezas eléctricas 
! Métodos básicos e gerais 

de análise 
! Fontes de energia eléc-

trica 
! Circuitos não lineares 
! Condensadores e bobinas 
! Corrente alternada

VÍTOR CANCELA MEIRELES 

Esta obra destina-se a apoiar o ensino de 
circuitos eléctricos de corrente contínua e 
alternada sinusoidal, quer a estudantes 
de Engenharia Electrotécnica quer a estu-
dantes de outros ramos de Engenharia 
ou de outras ciências exactas. Uma obra 
útil também para professores e estudan-
+'*&5-&@%*)%-&G'#$%5>/)-&'&</-0**)-%"!E&

Em relação à 3.ª Edição foram realizadas 
mais de uma centena de alterações no 

+'(+-1&%"*&0.$/"*&'&%-&"*6'#+-&./>0#-&5-&

livro. Foram também acrescentados cerca 
de três dezenas de novos Exercícios Pro-
postos, que se consideraram de interesse 
6-/&*'/'2&*$0#)'%+'2'%+'&5)4'/'%+'*&5-*&

já existentes. Em relação à 4.ª Edição fo-
ram realizadas algumas alterações no tex-
to, nos Exercícios Propostos e no aspecto 
./>0#-&5-&!)=/-E

Principalmente destinado à Formação Pro-
0**)-%"!& '& *'/=)%5-& #-2-& #-26!'2'%+-&

ao Ensino Superior, este livro foi elabora-
do com uma orientação pedagógica cui-
5"5"1&#-%*+)+$35"&6-/&$2"&*B/)'&5'&0.$-
ras e ilustrações de processos, de modo a 
facilitar a compreensão da teoria; funda-
mentos conceptuais essenciais expostos de 
forma clara e objectiva e exemplos e pro-
blemas com a respectiva demonstração e 

resolução, desde a introdução ao labora-
tório até à experimentação. Esta obra in-
clui um CD-ROM onde o leitor encontrará: 
60 planos de sessão que o ajudarão a pre-
parar e/ou a estudar as matérias; sessões 
de formação detalhadas, em formato Po-
werPoint, com os principais temas do li-
vro; e um vídeo explicativo sobre equipa-
mentos e aparelhos de medida, uti lizados 
em Electrónica Industrial.

! Grandezas eléctricas                     
e unidades 

! Leis experimentais                   
e circuitos simples 

! Análise de circuitos 
!"563(12/'7+0"+3.0'/1+$'("
! Condensadores e bobinas 
! Instrumentação e medida 
! Díodos e transístores 
! Electrónica de potência 
! Motores de corrente 

contínua e de indução

!  Semicondutores 
!  Díodo de Junção p-n 
!  Transístor bipolar  

de junções (TBJ) 
!  Transístor de efeito  

de campo (TEC) 
!  Dispositivos semicondu-

tores de eletrónica  
de potência 

!  Dispositivos optoeletró-
nicos

FUNDAMENTOS DE ELETRÓNICA

Esta obra introduz os princípios físicos subja-
centes aos principais dispositivos semicon-
dutores, e estabelece a ligação dos aspetos 
#)'%+30#-*&#-2&"*&"6!)#"8H'*&6/>+)#"*E&I6/'-
senta as características de operação dos 
mais importantes dispositivos eletrónicos 
de material semicondutor. Inclui descrição 
dos materiais semicondutores não elemen-
tares mais utilizados e destaca os dispositi-
vos da eletrónica de potência. Apresenta 
uma exposição completa dos conceitos bá-

*)#-*1&#-2&)%+'/6/'+"8H'*&43*)#"*&6"/"&5'0%)/&

os domínios de validade associados a cada 
uma das situações em estudo. Contém pro-
blemas resolvidos e problemas propostos, 
com soluções. Dirigido a alunos com prepa-
ração de base dos primeiros anos de cursos 
de Engenharia, pretende dotar os leitores 
de uma sólida formação de base na eletró-
nica, para acompanharem a evolução dos 
conhecimentos e tecnologias ao longo da 
=)5"&6/-0**)-%"!E

CIRCUITOS ELÉCTRICOS
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ELETRÓNICA & ELETROTECNIA

!  Física dos semicondutores 
!  O silício e outros materiais

utilizados na indústria dos 
semicondutores 

!  Microelectrónica no silício 
!  Micromaquinagem  

no silício 
!  Física dos MOSFETs  
."'63(12/'7+0.%"89%1/+%"

!  Circuitos de rádio-
-frequência

JOSÉ HIGINO CORREIA | JOÃO PAULO CARMO

A microelectrónica (com destaque para a 
tecnologia CMOS) e a micromaquinagem, 
novas tecnologias de base, são um factor 
de competitividade e de renovação tec-
nológica, em quase todos os sectores in-
dustriais. Pretende-se que os alunos e pro-
0**)-%")*&#-2&)%+'/'**'&%"&>/'"&"5C$)/"2&

os conhecimentos, métodos, técnicas e ac-
ções de microengenharia que permitam 

perceber: a física dos semicondutores com 
ênfase no silício, a microelectrónica com 
destaque para o processo de fabrico em 
tecnologia CMOS e as técnicas de micro-
maquinagem do silício para a criação de 
microssensores e microactuadores, com 
destaque para as aplicações biomédicas. 
J-&02&5'&#"5"&#"63+$!-&"6/'*'%+"F*'&-*&

enunciados de alguns problemas.

INTRODUÇÃO ÀS MICROTECNOLOGIAS NO SILÍCIO

978-972-757-337-0
724 pp. !"17x24 cm

ENGENHARIA OUTROS

978-989-752-066-2
592 pp. !"17x24 cm

ELETRÓNICA & ELETROTECNIA

978-972-8480-32-5
296 pp. !"17x24 cm

MARIA JOÃO MARTINS | ISABEL VENTIM NEVES 

! Aspectos gerais 
! Projecções ortogonais 
! Cortes e secções 
! Perspectivas 
! Cotagem 
! Representação de inter- 

venções no terreno 
! Desenho técnico  

em projectos e de juntas 
soldadas 

! Toleranciamento 
geométrico

! Propagação em meios 
ilimitados 

!":.;.<*+"."&0'$%61%%*+"
em superfícies planas 

! Guias metálicos planares  
e guias metálicos ocos

! Linhas de transmissão
! Fibras óticas
! Antenas lineares e 

agregados
! Antenas de abertura

!  Organização interna  
do computador 

!  Arquitetura do conjunto 
de instruções 

!  Algoritmia 
!  Hardware 
!  Programação Assembly 

8051 
!  Contadores/Temporiza-

dores 
!  Comunicações Série 
!  Interrupções

ADRIANO TAVARES | CARLOS LIMA | JORGE CABRAL | JOSÉ MENDES | PAULO CARDOSO

Este livro debruça-se particularmente so-
bre o hardware e o software dos micro-
controladores da família MCS-51 da Intel 
– microcontrolador de 8 bits, introduzido 
na década de 80, que continua ainda a 
ser largamente usado na indústria, inte-
grando diferentes periféricos consoante o 

fabricante. O livro é dirigido aos estudan-
tes do Ensino Universitário e Politécnico 
nas áreas de Eletrónica e de Tecnologia  
de Computadores, e aos técnicos e enge-
nheiros de outras áreas que pretendam 
adquirir conhecimentos nesta área.

Esta obra introduz os princípios físicos da 
propagação e radiação das ondas eletro-
magnéticas, ligando aspetos teóricos e 
aplicações práticas na área das telecomu-
nicações. Os conceitos teóricos são acom-
panhados de interpretação física para 
apreensão dos aspetos essenciais e o do-
mínio de validade das aproximações efetu-
adas. Contém diversos problemas com re-
solução, e inclui questões que permitem 
aferir da compreensão da matéria apre-

sentada, bem como problemas propostos 
com as soluções. Destina-se a alunos do 
curso de Engenharia Eletrotécnica com al-
guma formação no domínio do eletromag-
netismo, oferecendo uma base sólida no 
domínio da propagação e radiação de on-
das eletromagnéticas que lhes permite 
adquirir os conceitos base necessários para 
aplicações mais avançadas. Inclui ainda 
um glossário de termos correspondentes 
entre o português Europeu e do Brasil.

ARLINDO SILVA | CARLOS TAVARES RIBEIRO | JOÃO DIAS | LUÍS SOUSA

O desenho técnico é uma base de conhe-
cimento fundamental e indispensável na 
Enge nharia, na Arquitectura e no Design 
Industrial. A sua constante actualização, 
quer pelo aparecimento de Normas Inter-
nacionais, quer pelo avanço de sistemas 
informáticos CAD, criou a necessidade da 
obra Desenho Técnico Moderno – apresen-

tação detalhada dos conceitos que lhe es-
tão associados, das regras e procedimen-
tos da sua utilização em geral, e também 
5"*&6"/+)#$!"/)5"5'*&'*6'#30#"*&%-*&5)='/-
sos domínios de aplicação, conjugando a 
representação tradicional e as técnicas de 
modelação geométrica, cada vez mais ba-
seadas em sistemas CAD 3D.

ELETRÓNICA & ELETROTECNIA

PROPAGAÇÃO E RADIAÇÃO DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

PROGRAMAÇÃO DE MICROCONTROLADORES

DESENHO TÉCNICO MODERNO

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO
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GEOMÁTICA

! Fronteiras terrestres 
internacionais 

! Disputas fronteiriças 
! Descrições para linhas  

de fronteiras e elementos 
para interpretação

! Linhas de fronteira 
! Modelo de dados para 

apoio à sua gestão 
! Modelação com redes 

neuronais 
! Desenvolvimento histórico 

da fronteira terrestre de 
Timor-Leste

!""='0&+>0'2'"
!""?.+7.%1'@"&+3+>0'2'""""""""""""""
."A170+>0'2'"

!  História 
!  Navegação 
!""?.+>0'2'"."=1B$/1'%""""""""""""

da Natureza 
!  Ciência e Sistemas  
7."#$C+06')*+"?.+>092/'"

!  Matemática, teoria  
dos erros, metrologia  
e termos gerais

DICIONÁRIO DE CIÊNCIAS CARTOGRÁFICAS
JOAQUIM ALVES GASPAR

Esta é uma obra multidisciplinar, abran-
gendo temas relacionados com o estudo 
e representação do nosso planeta e dos fe-
nómenos que nele se situam. Esta 2.ª edi-
89-&4-)&2'!7-/"5"&'2&+'/2-*&./>0#-*1&'&

totalmente revista e actualizada, contando 
agora com mais de 50 novas en tradas e 
com imagens adicionais. Foram ainda in-
cluídos um glossário Português-Inglês e um 

glossário Inglês-Português, que, para além 
de servirem como índices remissivos, cons -
tituem uma ajuda importante na tradu-
ção e retroversão de termos técnicos com 
*).%)0#"5-*&6/'#)*-*&C$'&%9-&#-%*+"2&%-*&

5)#)-%>/)-*& .'/")*E& G'+'& >/'"*& #)'%+30#"*&

4-/"2&$+)!)K"5"*&%"&#!"**)0#"89-&5"*&#'/#"&

de 2000 entradas do dicionário, às quais 
estão associados ícones ilustrativos.

JOÃO MATOS

I&5'0%)89-&5"*&"#+$")*&4/-%+')/"*&)%+'/%"-
cionais é o resultado de processos de cons-
tituição dos estados, envolvendo aspectos 
relativos à História, ao Direito e à Antropo-
logia que convergem para uma descrição 
.'-./>0#"&5"&!)%7"&5'&4/-%+')/"E&<"/+)%5-&

5-*& #-%#')+-*& C$'& 5'0%'2& -& +'2"& 5"*&

fronteiras terrestres, esta obra contém um 
registo do processo de demarcação da fron-
teira de Timor-Leste, interessante para uma 
memória histórica do processo de consoli-

dação da independência deste país. Des-
+)%"F*'& "& )%='*+)."5-/'*& '& "& 6/-0**)-%")*&

%-*&5-23%)-*&5"&@%.'%7"/)"&L'-./>0#"&'&

5"&L'-./"0"1&6-5'%5-&*'/&?+)!&"&6/-0**)--
nais de outros domínios com intervenção 
em processos de delineamento de linhas 
de fronteira. Este trabalho foi galardoado 
com o Prémio Internacional Gago Coutinho 
2008, atribuído pela Sociedade de Geo-
./"0"&5'&M)*,-"E

GEOMÁTICA
FRONTEIRAS TERRESTRES |   CONCEITOS E APLICAÇÃO

978-972-8480-27-1
424 pp. !"17x24 cm

ENGENHARIA OUTROS
METROLOGIA INDUSTRIAL
PEDRO GUEDES

É fundamental que as empresas reforcem a 
competitividade, reforço esse que terá que 
passar pelo investimento na investigação, 
na inovação e acima de tudo na formação e 
C$"!)0#"89-& 5-*& +/","!7"5-/'*E& I& N'+/-F

logia desempenha um pilar fundamental 
nesse processo, permitindo que estes objec-
tivos sejam atingidos, através da aquisição 
de conhecimentos e de práticas, no recurso 
a normas aplicáveis e à utilização e gestão 
dos equipamentos, que garantirão o nível 

de qualidade pretendido, contribuindo des-
sa forma para o aumento da produtividade 
e consequente reforço da competitividade 
desejada. Este livro, pelo seu conteúdo teó-
rico e prático, interessa principalmente a 
quatro tipos diferentes de leitores: aos for-
mandos que estejam a frequentar um curso 
5'& 4-/2"89-& 6/-0**)-%"!1& "-*& '*+$5"%+'*&

de um curso superior, aos professores ou 
4-/2"5-/'*&'&"-*&6/-0**)-%")*&%-&'('/#3#)-&

da sua actividade.

! A Metrologia em Portugal 
! Gestão dos instrumentos 

de medição 
! Sistemas de unidades 
!"D'/&+0.%"7."1$;EB$/1'" 

na medição 
! Estatística aplicada                  

à medição 
! Sistemas de medição             

e de controle 
! Noções de tolerâncias           

e ajustamentos

ENGENHARIA OUTROS

978-989-752-065-5
272 pp. !"17x24 cm

ÉTICA PARA ENGENHEIROS |   DESAFIANDO A SÍNDROME                                           
DO VAIVÉM CHALLENGER

ARMÉNIO REGO | JORGE BRAGA

Qual o papel dos códigos de ética e deon-
tológicos na melhoria das organizações e 
atividades de engenharia? Deverão os 
engenheiros denunciar, e em que condi-
ções, as atividades ilegais, ilícitas ou peri-
gosas levadas a cabo nas suas organiza-
ções? Como podem conciliar as suas 
responsabilidades perante a sociedade, a 
lealdade ao empregador e as responsabi-
lidades familiares? São algumas pergun-

tas a que o livro tenta responder, recor-
/'%5-&"&/'A'(H'*&+'O/)#"*1&#"*-*&6/>+)#-*&

e códigos de ética de várias especialida-
des e diferentes países (Japão, EUA, Aus-
trália, Brasil, Canadá). A 3.ª Edição inclui 
%-=-*&#"*-*1&"&,),!)-./"0"&4-)&"+$"!)K"5"1&

foi efetuada uma revisão do texto e incluí-
das mais informações consideradas rele-
="%+'*&6"/"&-& !')+-/&%"& /'A'(9-& *-,/'&"&

ética na Engenharia.

!  Entre a lealdade ao em-
pregador, a segurança  
do público e os direitos 
individuais 

!  Liderança ética, respon-
sabilidade individual  
e virtudes do engenheiro 

!  Declarações de ética, 
códigos, credos e prin-
cípios éticos

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO
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MANUTENÇÃO

!"#$&0+7E)*+"F"2'81(17'7." 
e sua mediação 

! Distribuições de probabi- 
lidade 

! Fiabilidade de sistemas 
! Manutibilidade e manu-

tenção 
! Gestão de materiais                   

de manutenção  
e de equipamento 

! Custo do ciclo de vida

RUI ASSIS

Esta obra actualiza e amplia a obra ante-
rior Apoio à Decisão em Gestão da Manu-

tenção com muitos mais exemplos, a pers-
6'#+)="&0%"%#')/"&5-*&)%='*+)2'%+-*&'&-&

controlo do desempenho da gestão de 
equipamentos. Esta obra interessa a todos 
os Engenheiros que ambicionem ascender 

a Gestores de Activos Físicos ou a estudan-
tes de Engenharia, que se preparam para 
tal, e pode apoiar a leccionação de uma 
cadeira em dois semestres de cursos de 
Engenharia Industrial, Mecânica e Electro-
técnica.

APOIO À DECISÃO EM MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ACTIVOS FÍSICOS

GEOMÁTICA

978-972-757-850-4
368 pp. !"17x24 cm

TOPOGRAFIA |   CONCEITOS E APLICAÇÕES
JOSÉ ALBERTO GONÇALVES | SÉRGIO MADEIRA | J. JOÃO SOUSA

I&P-6-./"0"&B&$2"&>/'"&5'&#-%7'#)2'%+-&

antiga mas em constante progressão, ten-
do nos últimos trinta anos dado um salto 
qualitativo em equipamentos e metodolo-
gias. Aqui, é apresentada na sua estrutura 
clássica, sem descurar as tecnologias que 
recentemente a impulsionaram, como o 
GPS. A nova versão atualizada é abrangen-
+'1& '*+'%5'%5-&"& *$"&>/'"&5'& )%A$D%#)"& "&

Angola e Brasil. Inclui um glossário com ter-
mos correspondentes em português euro-

peu e português do Brasil, anexos com co-
-/5'%"5"*&6"/"&"6-)-&+-6-./>0#-&'&+/"%*F

 formações de coordenadas. É dirigida ao 
6/-0**)-%"!1&6"/"&/'!'2,/"/&-$&"6/-4$%5"/&

os seus conhecimentos, e ao estudante, 
que tem aqui um instrumento essencial de 
apoio a esta disciplina ou outras relaciona-
das. Adequando-se à aquisição de conceitos 
+'O/)#-*&'&6/>+)#-*&5'&P-6-./"0"&%"&.'%'/"-
lidade dos cursos de Engenharia, o texto é 
acompanhado com exemplos práticos.

!  Noções de Geodesia  
."='0&+>0'2'"

!  Medição de ângulos  
e distâncias 

!  Nivelamento 
!  Redes de apoio 
!""G.H'$&'6.$&+"&+3+>092/+"
!  Implantação 
!  Trabalhos sobre cartas 
!  Sistema Global de 

Posicionamento

978-972-757-849-8
384 pp. !"17x24 cm

GEOMÁTICA

978-972-757-514-5
424 pp. !"17x24 cm

GEOMÁTICA

JOÃO MATOS

! TIG, Projeto em SIG 
! Interfaces SIG: ArcGis 

Desktop (ArcView/ 
/ArcEditor/ArcInfo) 

! AutoCAD Map 3D 
! FOSS 
! Comparação entre FOSS 

GIS e GIS comercial 
! Integração CAD/SIG, 

Operações: Exportação/          
/Importação 

! Operações SIG 
! BDG

! Sistemas de Informação 
?.+>092/'"

!"I+7.(+%">.+>092/+%"
! Análise espacial 
! Normas 
! Aquisição de dados 
>.+>092/+%"

! Qualidade de informação 
>.+>092/'"

! Casos de aplicação

Esta obra destina-se ao apoio no ensino 
5"*&#)D%#)"*&5"&)%4-/2"89-&.'-./>0#"&"-&

nível superior e de pós-graduação, poden-
do servir como referência de conceitos fun-
damentais&6"/"&6/-0**)-%")*&'&$+)!)K"5--
/'*&5'&*)*+'2"*&5'&)%4-/2"89-&.'-./>0#"E&

Q&*'$&#-%+'?5-&/'A'#+'&-&#-/6-&5'&#-%7'F

cimento associado às ciências da informa-
89-&.'-./>0#"1&",/"%.'%5-&"*&2"+B/)"*&

que são consideradas imprescindíveis para 
uma boa utilização prática. O autor foi ga-
lardoado com o Prémio Internacional Al-
mirante Gago Coutinho de 2008, da Socie-
5"5'&5'&L'-./"0"&5'&M)*,-"1&6'!-&+/","!7-&

realizado no âmbito do processo de de-
marcação da fronteira terrestre entre a 
República Democrática de Timor-Leste e 
a República da Indonésia.

ANTÓNIO COSME

Os SIG são uma tecnologia de manipulação 
da informação espacial, estando nas várias 
áreas da atuação humana no espaço. A en-
trega e disponibilização de instrumentos de 
gestão do território são uma realidade, in-
cluindo as TIG de elevado retorno económi-
co e imaterial. Esta obra descreve e aplica 
conceitos básicos, aborda fases-chave do 
projeto, envolvendo as TIG em programas 
como: Geomedia, MicroStation, Bentley 
Map, segundo as normas internacionais em 

vigor. É uma ferramenta de suporte ao en-
sino e trabalho de projeto nas áreas do CAD 
'& GRL& 6"/"& '*+$5"%+'*& '& 6/-0**)-%")*& C$'&

buscam respostas concretas a problemas 
comuns de implementação SIG, integração 
CAD-SIG e ligação dos desenhos CAD a ba-
ses de dados. Inclui glossário com termos 
correspondentes em português europeu e 
português do Brasil, bem como conjuntos 
de FAQ, perguntas de revisão, e um vasto 
conjunto de exercícios teórico-práticos.

FUNDAMENTOS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

PROJETO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
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MECÂNICA

FUNDAMENTOS DE TERMODINÂMICA APLICADA |     ANÁLISE ENERGÉTICA                  
E EXERGÉTICA 

PAULO PIMENTEL DE OLIVEIRA

Esta obra fornece, numa primeira parte, 
os conhecimentos e conceitos básicos de 
termodinâmica e o seu desenvolvimento 
teórico/técnico. Numa segunda parte es-
tende a análise energética a problemas 
com combustão e trata da análise exergé-
tica de sistemas, tão em voga com a ne-
cessidade premente de utilização racional 

da energia. O texto é acompanhado por 
problemas resolvidos, todos de cariz práti-
#-1&C$'&"S$5"2&'*+$5"%+'*&'&6/-0**)-%")*&

"&"**)2)!"/&'&/'A'+)/&*-,/'&"&$+)!)K"89-&5-*&

princípios básicos da termodinâmica apli-
cada na resolução de problemas de enge-
nharia.

! 1ª Lei – Sistemas fechados 
e abertos 

! 2ª Lei – Entropia 
!"?'%.%"3.0C.1&+%".";E17+%"

incompressíveis 
! Cogeração 
! Psicrometria e ar 

condicionado 
! Misturas de gases 

perfeitos 
! Combustão 
! Exergia 
! Exergia química 
! Equilíbrio químico                 

e dissociação

978-972-757-440-7
384 pp. !"17x24 cm

978-972-757-970-9
440 pp. !"17x24 cm

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA MANUTENÇÃO |   DOS CONCEITOS À PRÁTICA…

978-972-757-877-1
304 pp. !"17x24 cm

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

JOSÉ PAULO SARAIVA CABRAL

GESTÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E EDIFÍCIOS
JOSÉ PAULO SARAIVA CABRAL 

Como organizar e implementar um siste-
ma de gestão da manutenção com apoio 
da informática é o tema deste livro. A ges-
tão da manutenção de edifícios foi nesta 
edição substancialmente aprofundada para 
responder às exigências que as regula-
mentações do RSECE e do SCIE colocam à 
gestão técnica dos edifícios nos importan-
tes domínios da gestão energética, da qua-
lidade do ar interior e da segurança con-

tra incêndio. Tudo numa perspetiva prática 
onde, partindo dos conceitos fundamen-
tais, se passa pelas metodologias de im-
plementação para chegar a verdadeiras 
soluções de gestão. Uma obra plena de 
oportunidade para qualquer interessado 
no tema da manutenção. Uma contribui-
ção ótima para o desempenho competen-
+'&5"&.'*+9-&5'&"+)=-*&0(-*&5"*&'26/'*"*E

! Manutenção de edifícios 
! Registo dos equipamentos 

e planos 
! Programação e gestão 

dos trabalhos 
! Gestão do armazém 
! Aprovisionamentos  
! Controlo de custos
! Implementar a gestão  

em edifícios 
! Estrutura de sistemas 

para edifícios
! Organizações funcionais 

para hotéis e escritórios

! Introdução à LCM 
! Função Manutenção 
! Organização e gestão  

da manutenção 
! Soluções LCM
! Total Productive Mainte-

nance 
! Flexibilidade e manuten-

ção 
! Liderança de pessoas 
! Gestão de energia

JOÃO PAULO PINTO

I&0!-*-0"&lean nasceu no seio da indústria 
automóvel e rapidamente foi aplicada à 
generalidade das atividades empresariais. 
Lean é um antídoto contra a crise, assente 
na constante eliminação do desperdício e 
criação de valor para todas as partes. E por-
C$'&%9-&"6!)#"/&'*+"&0!-*-0"&%"&!)5'/"%8"&'&

gestão da função da manutenção? Foi as-
sim que surgiu a Lean Centered Maintenan-

ce&TMUNV1&"&C$"!&*'&5'0%'&#-2-&-&4-/%'#)-
mento de serviços de valor acrescentado 

em manutenção com o menor desperdício 
possível. A LCM procura prestar serviços 
de excelência em manutenção ao mesmo 
tempo que minimiza inputs como a mão de 
obra (direta ou indireta), o capital, a ener-
gia, entre outros, e/ou maximiza os outputs 
da manutenção, por exemplo, a disponibili-
5"5'&'&0",)!)5"5'&5'&'C$)6"2'%+-*&'&*)*+'-
mas, o output produtivo ou de serviços, a 
segurança das pessoas e instalações e a 
proteção do meio ambiente.

Esta edição da obra Organização e Gestão 

da Manutenção decorre da excelente re-
#'6+)=)5"5'& C$'& "& -,/"& +'2& +)5-1& S$*+)0F

cada por uma abordagem clara, prática e 
moderna à problemática da manutenção 
industrial. A partir da 4.ª edição o livro foi 
revisto e ampliado com dois novos capítu-
los importantes: “Manutenção e Quali- 

dade” e “Controlo Orçamental”. A partir 
dos conceitos fundamentais da manuten-
ção cobrem-se os vários domínios que 
contribuem para a sua gestão nos dias de 
hoje. Estamos perante uma edição revis-
ta segundo a Norma Europeia de Termi-
nologia de Manutenção EN 13306.

! Área da intervenção 
técnica 

! Ordens de trabalho 
! Planeamento e progra-

mação dos trabalhos 
! Relatórios de trabalhos, 

avarias e histórico 
!"#$%3./)*+"."(E8012/')*+

MANUTENÇÃO LEAN

MANUTENÇÃO
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978-972-8480-34-9
196 pp. !"17x24 cm

ANTÓNIO FRANCISCO 
! Motores de corrente 

contínua
! Motores de indução
! Motor universal
! Motores síncronos
! Motores de relutância
! Motores passo a passo
! Servomotores
!"-%3./12/')4.%"."30+&.)4.%"

dos motores
! Esquemateca

O estudo das máquinas elétricas é de 
grande importância para os cursos supe-
riores de Engenharia Eletrotécnica, Enge-
nharia Mecânica, Automação e Robótica, 
assim como para o Ensino Secundário e a 
;-/2"89-&</-0**)-%"!&-%5'&B& !'#)-%"5-&

em várias disciplinas/módulos da Forma-
ção Técnica. Esta atualização teve em 
conta os motores elétricos clássicos, mas 
também os da atualidade. Com uma 
abordagem didática e uma linguagem 

simples e objetiva, fornece os conheci-
mentos fundamentais, teóricos e práti-
cos, para estudantes e técnicos. Dada a 
grande diversidade, selecionamos os 
motores que possibilitam uma compre-
ensão global sobre o seu funcionamento 
e outros com grande aplicação e dos 
C$")*& %9-& '()*+'& ,),!)-./"0"& '2& !3%.$"&

portuguesa. Inclui glossário com a corres-
pondência dos principais termos técnicos 
para o português do Brasil.

MOTORES ELÉTRICOS
MECÂNICA

978-972-757-938-9
792 pp. !"17x24 cm

MECÂNICA

978-972-8480-25-7
488 pp. !"17x24 cm

!  Simulação numérica 
!  Vectores e tensores 
!  Análise matricial  

de sistemas discretos 
!""-(.6.$&+%"2$1&+%"E$1@"81@"

tridimensionais e axis- 
simétricos  

!  Elementos dos tipos placa 
e casca degenerados 

!  Método das diferenças 
2$1&'%"

!  Introdução à análise 
não-linear

! Distribuição de pressão 
$E6";E17+"

! Relações integrais 
aplicadas a volumes  
de controlo 

! Relações diferenciais 
aplicadas a um elemento 
7.";E17+"

! Regime laminar e regime 
turbulento 

! Escoamentos
! Análise dimensional              

e semelhança
! Turbomáquinas

MECÂNICA DOS FLUIDOS
ANTÓNIO GAMEIRO LOPES | LUIS ADRIANO OLIVEIRA

Esta obra é um texto de nível introdutório 
sobre o comportamento dos Fluidos (líqui-
dos e gases) em repouso ou em movimen-
to. Expõe de forma clara e desenvolvida o 
essencial dos conceitos básicos em áreas 
'*6'#30#"*&#-2-&"'/-5)%W2)#"&*$,*O%)#"&

ou supersónica (escoamentos internos ou 
externos), hidrodinâmica (escoamentos em 
condutas ou de superfície livre) ou turbo-
máquinas. Inclui exercícios ilustrativos in-
tercalados na exposição teórica e exercí-

cios propostos integralmente resolvidos no 
0%"!&5-&+'(+-E&@2&+-+"!&"/+)#$!"89-&#-2&"&

versão impressa, é paralelamente disponi-
bilizada uma extensa componente Internet 
de forte pendor interactivo, que permite 
simular sugestivos exemplos de inte resse 
prático. É ainda contemplada uma intro-
dução à mecânica dos Fluidos computacio-
nal (CFD), que se faz acompanhar de um 
código de cálculo ilustrativo (EasyCFD).

FILIPE TEIXEIRA-DIAS | J. PINHO-DA-CRUZ | R. A. FONTES VALENTE | R. J. ALVES DE SOUSA

<"/"&'*+'&!)=/-1&-*&"$+-/'*&5'0%)/"2&#-2-&

objectivo primordial a introdução dos con-
ceitos fundamentais associados ao estudo, 
à compreensão e à implementação do MEF. 
Optou-se pela organização e pela orienta-
89-&5-&+'(+-&6"/"&-&6'/0!&5'&!')+-/&C$'&'*-
teja a ter o seu primeiro contacto com o 
método e que com este livro pretenda ga-
nhar competências na aplicação do MEF 
em problemas de engenharia. A apresen-
tação dos temas é, tanto quanto possível, 

genérica e transversal a outras áreas de 
conhecimento. Sendo vasto o público-alvo 
deste livro, são vários os percursos possíveis 
para a sua leitura, nomeadamente aten-
dendo ao nível de conhecimento de um lei-
tor principiante ou iniciado. Este livro pode 
ainda ser utilizado por um leitor avançado 
como fonte e referência de informação rela-
cionada com os métodos aproximados em 
engenharia e, nomeadamente, com o MEF.

MECÂNICA
MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

978-972-757-952-5
644 pp. !"17x24 cm

MECÂNICA

FERNANDO ANTUNES

!  Conceitos fundamentais  
!  Forças e diagrama  

de forças 
!  Estática
!  Cinemática
!  Dinâmica 
!  Introdução à ergonomia

MECÂNICA APLICADA |   UMA ABORDAGEM PRÁTICA

Mecânica Aplicada – uma abordagem prá-

tica é uma obra de caráter prático, profu-
samente ilustrada, baseada na análise de 
casos reais, que resulta da análise atenta 
da realidade, tendo sido escrita a partir 
da procura de explicação coerente dessa 
mesma realidade. De modo a poder con-

solidar os conhecimentos adquiridos ao 
longo da obra, cada capítulo contém vários 
exemplos de aplicação bem como uma sé-
rie de exercícios propostos, integrando ain-
da um glossário atualizado com correspon-
dência de termos em português europeu e 
português do Brasil.
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978-972-757-469-8
480 pp. !"17x24 cm

PRODUÇÃO

A. COURTOIS | M. PILLET | C. MARTIN-BONNEFOUS
! Gestão da fábrica pelos 

constrangimentos 
! Indicadores de desempenho
! Implantação dos meios  

de produção

GESTÃO DA PRODUÇÃO

Para ser bem sucedida num mundo em 
constante evolução, a empresa deve de-
monstrar agilidade e criatividade para adap-
tar não só os seus produtos, mas também 
os seus métodos de gestão industrial. Este 
livro vai permitir-lhe descobrir ou apro-
fundar todas as abordagens modernas de 
gestão da produção e tornar a sua em-
6/'*"&2")*&'0#)'%+'E&@*+"&%-="&'5)89-&B&

elaborada no mesmo espírito que as an-

teriores, integrando todos os últimos 
avanços em matéria de gestão industrial, 
realçando as abordagens Lean Manage-

ment e Supply Chain e os novos tipos de 
pacotes informáticos ERP, EAI. Trata 
igualmente abordagens mais tradicionais 
como a gestão dos stocks, a gestão dos 
dados técnicos, o MRP2, o just-in-time ou 
o Kanban.

978-989-752-032-7
364 pp. ! 17x24 cm

! Introdução ao lean 
thinking 

! Melhoria contínua 
! Soluções lean 
! O sistema just in time   
! Lean Supply Chain 

Management
! Lean People 
! Hoshin kanri 
! Estudos de caso 
! What´s Next?

JOÃO PAULO PINTO

Hoje, o pensamento lean é aplicado a to-
dos os tipos de organizações, públicas ou 
6/)="5"*1&#-2&-$&*'2&0%*&!$#/"+)=-*E&@*+"&

nova edição começa pela caracterização 
do pensamento lean (princípios e concei-
tos), passando pela implementação da 
melhoria contínua nas organizações, se-
guindo-se a abordagem aos métodos e 
ferramentas lean. O sistema just in time e 
as suas componentes são abordados com 
detalhe. Segue-se a aplicação lean à ges-

tão da cadeia de fornecimento e à lide-
rança e desenvolvimento de pessoas 
(kata e lean coaching). São ainda analisa-
dos o desdobramento e o alinhamento 
estratégico, através da aplicação de uma 
poderosa metodologia: Hoshin Kanri. A 
terminar, são apresentados vários estu-
dos de caso, com as lições aprendidas, e o 
roadmap para a implementação lean 

thinking nas organizações.
Pense lean, seja ágil.

PRODUÇÃO
PENSAMENTO LEAN |   A FILOSOFIA DAS ORGANIZAÇÕES VENCEDORAS

978-972-757-741-5
360 pp. !"17x24 cm

PRODUÇÃO

! Estratégia de operações 
! Noções de planeamento  

e controlo de operações 
! Planeamento a médio  

e curto prazo 
! Lean Thinking 
! Gestão da cadeia de for- 

necimento 
! Gestão de serviços 
! Avaliação do desempenho 
! Sistemas de informação

GESTÃO DE OPERAÇÕES |   NA INDÚSTRIA E NOS SERVIÇOS
JOÃO PAULO PINTO

J-=-*& 5'*"0-*& '& %-=-*& #-%#')+-*& +D2&

vindo a ser apresentados no domínio da 
gestão das operações. Estes novos desa-
0-*&'&#-%#')+-*1&#-26!'2'%+"5-*&#-2&"&

actualização de métodos e ferramentas 
provenientes de diferentes áreas de actua-
ção da gestão (industrial e de serviços, 
pública ou privada), estão na origem da 
moderna gestão de operações. Ao longo 

de 10 capítulos o autor procurou seguir 
uma abordagem simples e directa, com 
uma orientação muito prática, criando de-
*"0-*&"-*&!')+-/'*&6"/"&C$'&"6/-4$%dem 
os temas ou resolvam exercícios práticos. 
Nestes capítulos são abordadas as práti-
#"*&5'&.'*+9-&2")*&/'#'%+'*&'&)5'%+)0#"-
5-*& -*& "#+$")*& '& -*& 4$+$/-*& 5'*"0-*& 5"&

gestão de operações.

978-972-757-983-9
300 pp. !"17x24 cm

! Conceitos fundamentais 
! Condução de calor 
! Comportamento térmico 

de alhetas 
! Conveção – conceitos 

fundamentais 
! Radiação 
! Permutadores de calor 
! Transferência de calor                 

e massa

RUI FIGUEIREDO

Transmissão de Calor apresenta os princí-
pios de uma disciplina cuja aprendizagem é 
essencial à compreensão de um vasto le-
que de temas, lecionados no âmbito dos 
cursos de Engenharia que envolvam esta 
forma de energia. Os desenvolvimentos teó-
ricos mantêm-se ao nível exigido aos estu-
dantes que frequentem o 2.º ciclo do Ensi-
no Superior, aos quais se destina preferen-
cialmente, sendo de pressupor alguma pre-
paração prévia, mesmo que elementar, em 

matérias como a Termodinâmica, a Álge-
bra e o Cálculo Integral.
A exposição teórica das matérias é ilustra-
da por um conjunto de exercícios de aplica-
ção cuja resolução também se apresenta.
Para além de constituir um elemento de 
apoio à lecionação e ao estudo, pode servir 
ainda como elemento de consulta para 
aqueles que pretendam adquirir ou atua- 
lizar conhecimentos de nível introdutório 
sobre o tema.

TRANSMISSÃO DE CALOR

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO

MECÂNICA
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978-972-757-917-4
160 pp. ! 13,5x21 cm

CONTABILIDADE & FINANÇAS

LUÍS DAMAS ! Impostos 
! Grandes números 
! Pequenos grandes 

valores 
! Sistema atual 
! Finanças e programas  

de faturação 
! Novo modelo 
! Importância das novas 

tecnologias 
!"D'&E0'%"%.6"17.$&12/')*+"

do cliente 
! Cartão de cidadão

Embora as áreas dos impostos e economia 
paralela sejam povoadas por economistas, 
0*#"!)*+"*&'&0%"%#')/-*1&5'*+"&='K&B&$2&'*-
pecialista da área dos sistemas de informa-
ção que se vem meter ao barulho. Estranho, 
%9-&BX&U-%+$5-1&%-&0%"!&5'*+'&!)=/-1&-&!')+-/&

não estranhará a incursão de um informáti-
co por estas áreas, uma vez que a economia 
paralela, não sendo um problema informá-
tico, é na verdade uma questão de circula-
ção e controlo de informação. Útil para 

todos os contribuintes, esta é uma obra 
5'*"0"%+'&C$'&%-*&2-*+/"&#-2-1&*'2&"$-
mento de impostos, todos podemos con-
tribuir! Através de um modelo alternativo 
para a cobrança de impostos que aumenta 
"&'0#)D%#)"&5-&6/-#'**-&5'&#-,/"%8"&'&/'5$K&

ao máximo a economia paralela, conver-
tendo-a em economia real, todos podemos 
contribuir para melhorar a situação geral do 
país e premiar os contribuintes com reem-
bolsos generosos de parte do seu IRS.

PARA ACABAR DE VEZ COM A ECONOMIA PARALELA

978-972-757-907-5
192 pp. ! 14,5x21 cm

! Porquê poupar? 
! O orçamento familiar 
! Alterar hábitos para 

poupar 
! Os segredos do crédito 
! O milagre da multiplica-

ção do dinheiro 
!"-7E/')*+"2$'$/.10'"3'0'"

crianças 
! Caixa de Ferramentas 

com exercícios para 
ajudá-lo a criar hábitos 
de poupança

PAULO FERREIRA

Repleto de exemplos e dicas para reduzir 
os gastos no seu quotidiano, conselhos 
sobre o comportamento a ter no dia-a-dia 
e informações sobre possíveis formas de 
aplicar o seu dinheiro, este livro ajuda-o a 
#7'."/&"-&0%"!&5-&2D*&#-2&5)%7')/-&%"&

carteira (ou na conta bancária), que po-
derá multiplicar ou utilizar para investir 
em si próprio! Através de atividades e fer-

ramentas desenhadas para facilitar o ca-
minho da poupança, No Poupar é que 

está o Ganho! vai conduzi-lo na tomada 
5'& 5'#)*H'*& '0#)'%+'*& '& #-%+/),$)/& 6"/"&

"$2'%+"/&"&*$"&*"?5'&0%"%#')/"&'&-&*'$&

bem-estar. Inclui destacável para que pos-
sa construir o seu próprio orçamento, bem 
como aplicações Excel para ajudá-lo a gerir 
as suas poupanças!

CONTABILIDADE & FINANÇAS

NO POUPAR É QUE ESTÁ O GANHO!

978-972-757-982-2
480 pp. ! 17x24 cm

CONTABILIDADE & FINANÇAS

978-972-757-998-3
300 pp. ! 17x24 cm

CONTABILIDADE & FINANÇAS

! Criação de empresas
! Atividade Económica, 

Contabilidade
! Património, Inventário, 

Balanço
! Dinâmica Empresarial
! SNC
! Trabalho Contabilístico
! Informatização da 

Contabilidade
! Contas do SNC
! Trabalho de Fim de 

Exercício
! Dissolução de Sociedades
! Microentidades

! Contabilidade como 
sistema de informações 

! Conceitos básicos 
! Métodos de custeio 
! Produção conjunta  

e defeituosa 
! Centros de gastos 
! ABC– Custeio Baseado  

nas Atividades 
! Sistemas de custeio 
! Custeio variável e gestão

CONTABILIDADE ANALÍTICA E DE GESTÃO
CARLOS NABAIS

A Contabilidade de Gestão é uma ferra-
menta importante no apuramento dos 
gastos e dos resultados por produtos, de-
partamentos e centros de gastos, no esta-
belecimento dos preços dos produtos e 

dos serviços e no controle de gestão.
Esta obra pretende ser mais uma fonte de 
informações para todos aqueles que estu-
dam a atividade empresarial e atuam nela 
de modo a avaliar o seu desempenho.

CARLOS NABAIS | FRANCISCO NABAIS

Esta obra, agora em edição atualizada e 
aumentada, para além dos anteriores te-
mas como a Criação de uma empresa, a 
Informatização da Contabilidade, o Estudo 
das Contas do SNC, o Trabalho Contabilísti-
co ou a Dissolução de Sociedades, entre 
outros relacionados, direta ou indireta-
mente, com a atual realidade contabilísti-
ca, inclui um novo capítulo sobre Microen-
tidades, que introduz a NCM, uma versão 

reduzida do SNC, adaptada às necessida-
des das empresas de muito pequena di-
mensão. Com a mesma linguagem clara e 
simples que caracteriza as edições anterio-
res, Prática Contabilística – SNC + NCM, in-
clui mais de 200 exemplos de aplicação, 
casos práticos e exercícios resolvidos, res-
pondendo, assim, às necessidades dos 
TOC, ROC, técnicos de contabilidade e estu-
dantes destas matérias.

PRÁTICA CONTABILÍSTICA |   SNC + NCM

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO
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MACROECONOMIA |   LIÇÕES & EXERCÍCIOS

CONTABILIDADE & FINANÇAS

978-972-757-729-3
328 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-730-9
344 pp. ! 17x24 cm

CONTABILIDADE & FINANÇAS

978-972-757-596-1
488 pp. ! 17x24 cm

ECONOMIA

978-972-757-584-8
456 pp. ! 17x24 cm

ECONOMIA

CARLOS NABAIS | RICARDO VISEU FERREIRA

CARLOS NABAIS | RICARDO VISEU FERREIRA

PRÁTICA FINANCEIRA I |   ANÁLISE ECONÓMICA & FINANCEIRA
CARLOS NABAIS | FRANCISCO NABAIS

Este livro integra-se no domínio da Análi-
se Económica e Financeira como processo 
baseado num conjunto de técnicas que as-
sentam, fundamentalmente, no Balanço 
e na Demonstração dos resultados, e que 
+D2&6-/&02&"="!)"/&'&)%+'/6/'+"/&"&*)+$"-
89-&'#-%O2)#"&'&0%"%#')/"&5"&'26/'*"1&

nomeadamente no que diz respeito ao cres-
cimento, rendibilidade e criação de valor, 
à liquidez, solvabilidade e ao risco. As aná-

lises do risco e do !"#$% &'( são alguns 
dos assuntos fulcrais da Análise Económi-
ca e Financeira moderna a estudar neste 
livro. Ao longo do manual são incluídos 
exemplos práticos, exercícios com resolu-
89-&'1&%-&?!+)2-&#"63+$!-1&0#7"*&5'&+/","-
lho com exercícios resolvidos com base em 
+'*+'*&$%)='/*)+>/)-*E&Y'0/"F*'&C$'&'*+"&%-="&

edição foi actualizada com base no Siste-
ma de Normalização Contabilística.

!  Como interpretar  
o balanço 

!  Rendibilidade, VAB e EBE 
!""-JE1(K801+"2$'$/.10+" 

e risco 
!""=+6+"'H'(1'0"+%";E<+%"
2$'$/.10+%

!"?.%&*+"2$'$/.10'"'"/E0&+"
prazo 

!"53(1/')4.%"2$'$/.10'%"
! Financiamento da empresa 
!"L('$.'6.$&+"2$'$/.10+"
!"L('$.'6.$&+"2$'$/.10+" 

a médio e longo prazo 
! Aplicações em Excel

CARLOS NABAIS | FRANCISCO NABAIS

Prática Financeira II aborda a Gestão Fi-
nanceira, que gere as tarefas que inte-
./"2&"&4$%89-&0%"%#')/"1&5'&4-/2"&"&!'-
="/&"&#",-1&'0#"K2'%+'1&-*&-,S'#+)=-*&5"&

empresa e preocupa-se com três parâme-
tros essenciais: a rendibilidade, a segu-
/"%8"&T/)*#-&'#-%O2)#-&'&0%"%#')/-V&'&-&

ritmo de crescimento da empresa. Neste 
2.º volume são analisados temas como    
a Gestão da Tesouraria, as Aplicações Fi-
nanceiras, o Financiamento das Empre-

sas e o Planeamento Financeiro integra-
5-*&%"&2-5'/%"&.'*+9-&0%"%#')/"E&R%#!$)&

")%5"&5)='/*"*&"6!)#"8H'*&0%"%#')/"*&'2&

Excel, juntamente com uma apresenta-
ção de slides sobre alguns dos temas dos 
volumes I e II. Ao longo do manual são tam-
bém incluídos exemplos práticos e exercí-
#)-*&#-2&/'*-!$89-E&Y'0/"F*'&C$'&'*+"&%-="&

edição foi actualizada com base no Siste-
ma de Normalização Contabilística.

A relação entre a Macroeconomia e a Mi-
croeconomia tem vindo, de alguma for-
ma, a estreitar-se, na medida em que são 
fundamentais para a primeira os estudos 
que a segunda fornece. Enriquecido com 
a resolução de muitos exercícios e testes 
de exame de várias universidades e insti-
tutos politécnicos do país, esta obra é um 
manual apoiado na experiência dos auto-
res no sucesso de um vasto número de alu-

nos, constituindo assim um instrumento 
essencial para todos os potenciais inte-
ressados, não apenas para terem sucesso 
nos exames, mas também no uso de mé-
todos e teorias para a solução de proble-
mas, por forma a que o leitor possa com-
preender as economias reais e discutir os 
instrumentos e medidas macroeconómi-
cos tomados pelos governos. Inclui Glos-
sário de Termos Económicos.

! Teoria do multiplicador 
! Finanças públicas 
! Modelos IS-LM e AS-AD 
! Ciclos económicos 
! Flutuações de curto prazo 

do produto, do emprego 
e dos preços 

! Estabilização da economia
! Processo do Crescimento 

Económico: modelo  
de Solow

! Modelo do mercado 
competitivo 

! Intervenção estatal  
no mercado 

! Elasticidade 
! Excedente do consumidor 

e do produtor 
! Tomada de decisões 
! Custos da empresa 
! Mercado de concorrência 

perfeita 
! Monopólio 
! Oligopólio 
! Concorrência mono-

polística

MICROECONOMIA |   LIÇÕES & EXERCÍCIOS

@*+'&!)=/-&/'A'#+'&5'&$2"&4-/2"&'C$)!),/"-
da a microeconomia tradicional e as mo-
dernas contribuições, sendo enriquecido 
com a resolução de muitos exercícios e 
testes de exame de várias universidades 
e institutos politécnicos do país. É um pro-
duto da experiência dos autores, que há 
vários anos leccionam Microeconomia a 
alunos universitários. Destina-se aos cur-
sos universitários de licenciatura e pós-

-graduação em Economia, Gestão de Em-
presas, Marketing e Direito, entre outras 
ciências. Face à sua vertente prática, cons -
titui um instrumento essencial para todos 
os interessados, não só para terem suces-
so nos exames, mas também no uso de 
métodos e teorias para a solução de pro-
,!'2"*&%"&=)5"&6/-0**)-%"!1&"**)2&#-2-&

para a compreensão da economia actual. 
Inclui Glossário de Termos Económicos.

PRÁTICA FINANCEIRA II |   GESTÃO FINANCEIRA
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FORMAÇÃO

FORMAÇÃO

978-972-722-669-6
424 pp. ! 17x24 cm

ECONOMIA

MANUELA RODRIGUES | LUÍS FILIPE FERRÃO

! Desenvolvimento do pro- 
cesso de formação  
nas organizações 

! Estabelecimento da orien- 
tação geral 

! Determinação das neces- 
sidades de formação  
das organizações 

! Plano e projectos de for- 
mação nas organizações 

! Formas de acção forma- 
tiva e sua implementação

! O lugar e os papéis  
do formador 

!"L('$12/'0"."71$'61M'0"
ações de formação 

! Métodos, técnicas  
e práticas pedagógicas 

! Métodos e técnicas          
de avaliação 

! E-learning, b-learning, 
e-portefólios e centros  
de formação virtual

! Associação de temas 
atuais como emoções; 
inteligência emocional; 
marketing pessoal; 
estilos de aprendizagem; 
neuromarketing, à arte 
de bem-fazer uma 
apresentação 

! A realidade portuguesa 
através dos resultados  
de inquérito a formadores 
realizado pelo IEFP

! Ambiente de trabalho
! Separador Ficheiro/              

/Vista Backstage
! Criação de PDF
! Novas áreas de transfe-

rência e de impressão
! Novas funções
!"?092/+%"Sparkline
! Utilização de Slicers  

em tabelas dinâmicas
! Novas opções do Solver

UTILIZAÇÃO DO EXCEL 2010 PARA ECONOMIA & GESTÃO
LUÍS SILVA RODRIGUES

Este livro, dirigido a estudantes e docen-
tes do Ensino Secundário, Universitário           
'&</-0**)-%"!1&,'2&#-2-&"&6/-0**)-%")*&

das áreas de Economia e Gestão e a todos 
os interessados em aprender mais sobre 
Excel, procura combinar dois aspectos im-
portantes na aprendizagem desta ferra-
menta: por um lado, a apresentação dos 
fundamentos teórico-práticos associados 
a cada uma das funcionalidades e, por ou-
tro, a prática através de inúmeros exem-

plos e exercícios. Esta obra está organiza-
da em quatro grandes temas – Funcio- 
nalidades Básicas; Fórmulas e Funções; 
Análise e Gestão de Dados; e Automatiza-
ção de Tarefas – de forma a poder ser usa-
da quer pelos utilizadores menos expe-
rientes quer pelos que já conhecem esta 
ferramenta mas pretendem tirar partido 
de todas as suas funcionalidades, adap-
tando-as às suas necessidades.

JOÃO ARAGÃO E PINA

Uma abordagem pouco tradicional, escrita 
numa linguagem simples e precisa, na qual 
o leitor encontrará inúmeros exemplos e 
sugestões que poderá colocar em prática 
já na próxima apresentação, comprovan-
do os evidentes benefícios de como prepa-
rar e fazer uma apresentação de qualida-
de, com ou sem PowerPoint. Sustentado 
'2&'=)5D%#)"*&#)'%+30#"*&'&'2&#-2$%)#"-
dores de excelência, este livro destina-se a 
qualquer pessoa que tenha de fazer inter-

venções em público e com um genuíno in-
teresse em desenvolver as suas compe-
tências enquanto orador. Entre uma lista 
)%0%5>='!& 5'& "+)=)5"5'*& '& 6/-0**H'*& C$'&

lucrarão com a leitura destas páginas en-
contram-se alunos ou professores, forma-
dores, comerciais, engenheiros, sociólogos, 
gestores, economistas, arquitetos, desig-

ners, médicos, cientistas, consultores, psi-
cólogos, publicitários, marketeers ou en-
fermeiros. Contém anexo a cores.

Este é um manual teórico-prático de boas 
6/>+)#"*&'2&4-/2"89-&6/-0**)-%"!E&J'*+"&

Edição Atualizada, os autores integram o 
que de novo se foi introduzindo no exercício 
5"&6/>+)#"&6/-0**)-%"!&5-&4-/2"5-/E&G$6-/-
te incontornável na formação de formado-
res, relaciona e questiona a teoria e a práti-
#"&%-&="*+-&#"26-&5"&;-/2"89-&</-0**)-F

nal. Assente numa vertente marcadamente 
pragmática, procura ser um contributo para 
"&#!"/)0#"89-&5-&#"26-&6/-0**)-%"!&5-*&4-/-

2"5-/'*& '& 5"*& /'!"8H'*& *-#)-6/-0**)-%")*&

que se estruturam entre os diversos atores 
nas várias áreas em que se movimentam, 
desde o território organizacional à sala 
de formação. A outro tempo, é um instru-
mento de trabalho que questiona, pro-
blematiza, sistematiza e apresenta orien-
tações pedagógicas, técnicas e metodoló-
gicas para quem lida com a problemática 
5"&;-/2"89-&</-0**)-%"!1&%-&2'/#"5-&5'&

trabalho ou no meio académico.

JOSÉ CASQUEIRO CARDIM

Este livro trata o tema da gestão da forma-
89-&6/-0**)-%"!1&+"!&#-2-&6-5'&*'/&"6!)#"-
da nas organizações de trabalho (empre-
sas ou serviços públicos), para apoiar o 
aperfeiçoamento do desempenho de diri-
gentes, técnicos e restantes trabalhadores 
activos, sensibilizando o leitor para a im-
6-/+W%#)"&5-&"6'/4')8-"2'%+-&6/-0**)-%"!&

no desenvolvimento das organizações.
Ao contrário do que é comum, nesta obra 
não é adoptada uma perspectiva “escolari-

zante” da formação mas, antes, é orientada 
para o aperfeiçoamento do desempenho 
6/-0**)-%"!E&I-&!-%.-&5-&!)=/-&'(6!)#"F*'&

#-2-&/'"!)K"/&"&4-/2"89-&6/-0**)-%"!&%"*&

organizações, como determinar as suas ne-
cessidades de formação, como elaborar os 
planos e os projectos de formação e como 
se processa a avaliação da acção de aperfei-
8-"2'%+-&6/-0**)-%"!E&;-#"2F*'&+"2,B21&

entre outros aspectos, as formas mais co-
muns de acção formativa.

FORMAÇÃO

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE FORMADORES

APRESENTAÇÕES QUE FALAM POR SI

GESTÃO DA FORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES
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GESTÃO DE PROJETOS

RUI FEIO ! N.2$1)*+"7+"30+O.&+
! Agendamento
! Recursos
! Custos
! Conclusão do planea-

mento
! Execução e controle
! =+$&0+(."2$'$/.10+
! Encerramento
! Novas metodologias  

de Gestão de Projetos
! Linha de tempo
! !"#$%&'#()*'+$%,-$.

GESTÃO DE PROJETOS COM O MICROSOFT PROJECT 2010

Esta obra trata dos conceitos fundamentais 
da Gestão de Projetos e apresenta o “cami-
nho” para pôr todas as funcionalidades do 
MS Project 2010 ao serviço dos intervenien-
tes nessa atividade. Nela o leitor é acompa-
nhado a desenvolver, em paralelo, o estudo 
das diversas fases da vida do projeto e a sua 
implementação no Project 2010, utilizando 
84 exercícios práticos que incluem um pro-
S'+-&#-26!'+-E&Q&!')+-/&0#"/>1&"**)21&"6+-&"&

dominar não só as funcionalidades básicas, 

já disponíveis nas anteriores versões do Pro-
ject, mas também as que foram adiciona-
das na versão 2010. Este livro apresenta-se 
como um valioso auxiliar para todos os 
6/-0**)-%")*& '%=-!=)5-*& %"& "+)=)5"5'& 5'&

Gestão de Projetos (promotores, direto-
res executivos, diretores de projeto, chefes 
5'&'C$)6"1&'&+B#%)#-*&5'&2'5)8H'*&'&0*#"!)-
zação), e, também, para os estudantes que 
tenham esta matéria no seu curriculum aca-
démico.

978-972-722-697-9
256 pp. ! 17x24 cm

978-972-722-562-0
282 pp. ! 21x27,5 cm

ENGENHARIA DE GESTÃO DE PROJECTOS

GESTÃO DE PROJETOS

GESTÃO DE PROJETOS

J. R. NAVAS MARTÍN

LEANDRO PEREIRA

O relevante aspecto prático deste manual 
/'*)5'&%-&4"#+-&5'&/'A'#+)/&$2"&'(6'/)D%-
cia vivida no panorama nacional, da qual 
5'#-//'&$2"& +-+"!& )5'%+)0#"89-&'%+/'&"*&

metodologias propostas com as práticas 
correntes e com os quadros legislativos de 
base em vigor. Reside, também, na forma 
clara e no estilo directo e bem or ganizado, 
que contribuem para uma aprendizagem 
fácil e melhor percepção da matéria. A or-

ganização do texto é iniciada com uma 
primeira parte intitulada Base Conceptual, 
5'5)#"5"&"&5'0%)/&-*&6/)%#36)-*&'&$2"&'*-
trutura lógica de actuação da Gestão de 
Projectos, seguindo depois, passo a pas-
so, a evolução de um Projecto, que vai 
desde a sua génese, contemplada na Fase 
de Preparação, passando a seguir pela Fase 
5'& @('#$89-& '& 0%"!2'%+'& ",-/5"%5-& "&

Fase de Exploração.

! Projecto
! Gestão de Projectos
! En genharia de Base
! Engenharia de Produção
! En genharia de Exploração
! Planeamento
! Qualidade
! Compêndio de noções bá- 

sicas sobre: Planeamento, 
Qualidade e Organização

! Gestão de Conhecimento
! Gestão de Projetos
! Gestão de stakeholders 

em projetos
! Técnica /'01$2%,'34$%

Management
! Integração da Gestão  

de Conhecimento  
e do modelo PMLS com  
o PMBOK® Guide

! Centro de Competência 
em Gestão de Conheci-
mento

GESTÃO DE CONHECIMENTO EM PROJETOS

Esta obra explica como é que, através do 
conhecimen to, as organizações podem im-
plementar processos de melhoria contínua, 
tornando o seu negócio mais pre visível e 
-*&6/-S'+-*&2")*&/>6)5-*1&2")*&'0#)'%+'*&

e com menos desvios, e potenciando as-
sim a satisfação do cliente. Com uma abor-
dagem essencialmente prática e integra-
da, este livro apresenta um conjunto de 
casos reais de implementação de Gestão 

de Conhecimento em Projetos em empre-
sas e instituições internacionais de refe-
rência e os resultados de um inquérito a 
5'K'&%"*&5'&.'*+-/'*&5'&6/-S'+-&#'/+)0#"-
dos sobre como evitar os desvios de um 
6/-S'+-E& Q,/"& 6"/"& 6/-0**)-%")*& 5'& L'*-
tão de Conhecimento e Gestão de Projeto 
de todos os setores de atividade, bem como 
para académicos, investigadores e estu-
dantes daquelas áreas.

978-989-752-003-7
284 pp. ! 17x24 cm

FORMAÇÃO

! Componentes estratégicos
de e-Learning

! Sistemas de gestão de 
aprendizagem

! Avaliação da formação
! Inovação tecnológica ao 

serviço do e-Learning
! Web. 2.0 e PLE, m-Learning,

Serious Games, Learning 
3D, Context Aware for 
Learning

! Gestão de projetos de 
e-Learning

! Casos reais de implemen-
tação do e-Learning

ARNALDO SANTOS | FILIPE PEIXINHO | LÚCIA MOREIRA

Ambientes tecnológicos inovadores podem 
potenciar grandes desenvolvimentos na 
formação e na educação para responder à 
necessidade de desenvolvimento de com-
petências e atualização de conhecimentos. 
Além de apresentar os fundamentos das 
Learning Organizations, do ensino à distân-
cia, da comunicação multimédia para for-
mação, do e-Learning, do b-Learning, do 
m-Learning e dos seus principais compo-

nentes estratégicos, este livro centra-se na 
"%>!)*'&5'&$2&#-%S$%+-&*).%)0#"+)=-&5'&#"-
sos reais de implementação do e-Learning 
em várias organizações e apresenta um 
conjunto de espaços inovadores de apren-
dizagem, nomeadamente aprender em 
ambiente Web 2.0 e PLE, aprendizagem 
em ambientes 3D, Learning Objects, Se-

rious Games e Context Aware for Learning.

PROJETOS DE E-LEARNING |   INOVAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO
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GESTÃO OUTROS

!"P%"$+H+%"7.%'2+%"$'"
gestão das organizações 

! O Balanced Scorecard 
(BSC) 

! O BSC nas Pequenas e 
Médias Empresas (PME) 

! Guia de elaboração  
do BSC 

! Exemplos adaptados  
às PME

JOÃO RUSSO

Este livro explica a metodologia BSC, com-
parando-a com o Tableau de Bord, os Siste-
mas de Qualidade, ente outros. Desvenda 
os passos que os gestores devem prosseguir 
para serem bem-sucedidos na implementa-
89-&5-&ZGUE&@(6!)#"&'&'('26!)0#"&"&*$"&A'()-
bilidade, nomeadamente na gestão do de-
sempenho ambiental e da responsabilidade 
*-#)"![& )5'%+)0#"&"*&2-5)0#"8H'*&"&/'"!)K"/&

"-&ZGU&6"/"&-&"5"6+"/&:*&'*6'#)0#)5"5'*&

5"*&'%+)5"5'*&6?,!)#"*&'&6/)="5"*&*'2&0%*&

lucrativos; e indica os principais programas 
informáticos que incorporam o BSC nas suas 
funcionalidades. Inclui análise do BSC no 
contexto das PME, que esclarece como se 
pode melhorar o desempenho estratégico e 
operacional das empresas de menor dimen-
são, bem como guia prático para orientar o 
gestor na elaboração do BSC da sua organi-
zação, com imensos exemplos de diferentes 
sectores de actividade, de empresas e insti-
+$)8H'*&*'2&0%*&!$#/"+)=-*E

BALANCED SCORECARD PARA PME E PEQUENAS E MÉDIAS INSTITUIÇÕES

GESTÃO OUTROS

978-972-757-785-9
168 pp. ! 15,5x23,5 cm

A CULPA É DO COMPUTADOR!
CARLOS COSTA

Centrada nas questões que, por via das tec-
nologias, poderão melhorar o bom senso 
5"&*$"&.'*+9-&6/-0**)-%"!&'1&5'&$2&2-5-&

geral, a sua vida pessoal, A Culpa é do Com-

putador! aborda os prós e contras das tec-
nologias, numa linguagem acessível, ilus-
trada com pequenas histórias baseadas em 
casos reais. 

Fruto dos vários anos de experiência do 
autor nas mais variadas áreas do conheci-
mento, este guia prático destina-se a ges-
+-/'*1&2"*&+"2,B2&"&6/-0**)-%")*&5"&)%-
formática e, porque não, a todos os que 
aqui virem uma oportunidade para apro-
fundar os seus conhecimentos.

!"N.%'2+%"6'1%"/+6E$%" 
da era digital 

! Segurança, velocidade  
e privacidade 

! Investimentos a evitar 
! Tecnologias e gestão  

dos projetos 
! Desenvolvimento  

de software 
!"Q.0H1)+%"."/.0&12/')4.%"
! Projetos liderados 

tecnologicamente 
! Tecnologias e marketing

978-972-722-766-2
504 pp. ! 17x24 cm

978-972-722-218-6
296 pp. ! 17x24 cm

GESTÃO DE PROJETOS

! Contexto da Gestão  
de Projetos e Normas  
do Mercado

! Fases do Projeto: Inicia-
ção, Planeamento, Exe-
cução, Monitorização  
e Controlo, Encerramento

! Maturidade Organizacio-
nal e Gestão da Mudança

! /'01$2%,'34$%5'1'+$6$1*
! Project Management 
!"#$ (PMO)

! Gestão das emoções  
em ambiente de equipa

! Liderança e inteligência 
emocional

! Comunicação em 
ambiente de equipa

! Gestão do tempo  
e gestão de equipas

!"?.%&*+"7."/+$;1&+%
! Motivação de equipas
! O stresse e a gestão             

do stresse
! Coaching e teambuilding

GESTÃO EMOCIONAL DE EQUIPAS |   EM AMBIENTE DE PROJECTO
ANTÓNIO MIGUEL | ANA ROCHA | OLIVER RÖHRICH

I&'0#>#)"&5"&.'*+9-&5'&'C$)6"*&%9-&5'-
pende exclu sivamente das características 
inatas do gestor, nem da boa utilização 
de técnicas quantitativas. O que distin-
gue um bom gestor de equipas são facto-
res de ordem emocional e comportamen-
tal. Os domínios da comunicação, gestão 
5-&+'26-1&5'&#-%A)+-*&'&5-&*+/'**'1&coa-

ching e teambuilding são pontos fulcrais 
para gerir uma equipa. Contudo, todos es-
tes domínios podem ser falíveis, caso ine-

xista ou escasseie a dimen são da inteli-
gência emocional ao gestor de equipas. 
Esta obra analisa a gestão das emoções 
no ambiente de trabalho, em geral, e no 
ambiente das equipas de projecto, em 
particular. Destina-se a todos aqueles que 
têm responsabilidade na gestão de equi-
6"*1&"&+-5-*&-*&6/-0**)-%")*&5'&/'#$/*-*&

humanos, bem como estudantes e do-
centes do Ensino Superior.

ANTÓNIO MIGUEL

Esta obra apresenta e desenvolve as me-
todologias, técnicas e ferramentas consi-
deradas atualmente como as melhores 
práticas do mercado. Seguindo estreita-
mente as recomendações do PMBOK® 

Guide Fifth Edition (2012) do Project Ma-

nagement Institute e da ISO 21500 e ali-
nhando-se com a IPMA Competence Base-

line, este livro oferece uma abordagem 
integrada da moderna gestão de projetos 
e contempla os principais standards e as 

2'!7-/'*& 6/>+)#"*& 5"& 6/-0**9-E&\'*+)%"-
F*'&"&+-5-*&-*&6/-0**)-%")*1&"#"5B2)#-*1&

investigadores e estudantes de gestão de 
projetos, independentemente da indús-
tria ou setor de atividade em que traba-
lhem, bem como a todos aqueles que quei-
ram preparar-se, de forma intensiva, para 
-*&'("2'*&5'&#'/+)0#"89-&UI<N]1&<N<]&

e PgMPSM do PMI ou os exames de certi-
0#"89-&5"&R<NIE

GESTÃO DE PROJETOS
GESTÃO MODERNA DE PROJETOS |   MELHORES TÉCNICAS E PRÁTICAS
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! Globalização e interna-
cionalização 

! Internacionalizar e com- 
petir nos mercados globais

! Orientação para o mer- 
cado e oferta de valor 

! Acção de marketing 
! Construir equipas e gerir 

pessoas 
! Motivar e liderar 
! Ética empresarial e respon- 

sabilidade social

MANUEL P. FERREIRA | J. CARVALHO SANTOS | NUNO REIS | TÂNIA MARQUES

Agora com um livro de Casos de Estudo 
como parte integrante da obra, Gestão Em-

presarial torna-se numa ferramenta ainda 
mais útil quer para estudantes, pela possibi-
lidade de análise de contextos e decisões, 
quer para gestores e executivos, que por 
certo encontrarão aqui o parceiro certo na 
ajuda à decisão, gestão, implementação de 

políticas de recursos humanos, promoção 
internacional das empresas, marketing e, 
também, expansão ou retração dos investi-
mentos.
Os casos de estudo apresentados podem 
ser adaptados a vários dos capítulos pre-
sentes na obra, sendo que todos incluem 
6'/.$%+"*&-/)'%+"5-/"*&%-&0%"!E

GESTÃO OUTROS

GESTÃO EMPRESARIAL + CASOS DE ESTUDO (PACK)

978-972-757-677-7
272 pp. ! 17x24 cm

GESTÃO OUTROS

!"?.010@"/01'0"."2$'$/1'0"
uma empresa 

! Mercado 
! Plano de operações 
!"5%3./&+%"%+/1'1%"."2$'$R 

ceiros da pequena 
empresa 

! Fiscalidade das pequenas 
empresas 

! Formas jurídicas  
de empresa 

! Contratos tipo 
! Plano de negócios 
! Apoios à criação  

de empresas

CRIAÇÃO & GESTÃO DE MICRO-EMPRESAS & PEQUENOS NEGÓCIOS
HORÁCIO COSTA

Esta obra, já um clássico nesta matéria, 
pretende informá-lo relativamente ao ali-
ciante, mas difícil, mundo do empreende-
dorismo, explicando-lhe o processo com-
pleto de criação de uma pequena empresa, 
desde a ideia à primeira venda. Utilizan-
do uma linguagem simples e acessível pre-
tende-se dar resposta, passo a passo e de 

forma objectiva, às necessidades dos que 
estão a dar o primeiro passo para a cria-
ção do seu próprio negócio.
Apresenta também as técnicas e conceitos 
que lhe permitem “saber como gerir a sua 
empresa”. Este livro é já uma ferramenta 
essencial para todos os empreendedores.

978-972-757-618-0
224 pp. ! 15,5x23,5 cm

978-972-757-582-4
144 pp. ! 14,5x21 cm

CAPITAL INTELECTUAL & DESEMPENHO ORGANIZACIONAL
GESTÃO OUTROS

GESTÃO OUTROS

MARIA DO ROSÁRIO CABRITA

MANUEL P. FERREIRA | FERNANDO R. SERRA

Esta obra, fruto de um trabalho de investi-
gação no âmbito do doutoramento, desti-
na-se a todos – académicos e práticos – que 
pretendam obter uma visão mais abrangen-
te e estruturada do papel do conhecimento 
no crescimento económico e na construção 
de vantagens competitivas sustentáveis. 
Para os académicos, ele é uma referência 
na literatura organizacional apresentando, 
numa linguagem simples, conceitos e teo-
rias relacionadas com a compreensão da 

vertente económica do conhecimento. Para 
-*&.'*+-/'*&5'&+-6-1&6/-0**)-%")*&5'&/'#$/-
*-*&7$2"%-*1& #7'0"*&5'&6/)2')/"& !)%7"&'&

outros gestores da mudança, Capital Inte-

lectual  & Desempenho Organizacional con-
fere uma visão pragmática do que está na 
essência da mudança em termos de gestão, 
que elementos alteram a “ordem mundial” 
e ajuda a projectar no futuro organizações 
tão só mais competitivas, como também 
mais humanas.

! A era do conhecimento 
! Gerir o conhecimento 
! Capital Intelectual                     

e desempenho organi-
zacional 

! Estudo empírico no sector 
bancário português 

!"#7.$&12/'0@"6.710".">.010" 
o Capital Intelectual 

!"N.%'2+%"."/+630+61%%+

! Estudo de casos 
em Portugal 

!"=('%%12/')*+"
! Pontos fortes e fracos 
! O processo de construção 
! As notas de ensino 
! Como ensinar com casos 

de estudo 
! Guia para o estudante 
! Investigação com casos 

de estudo

CASOS DE ESTUDO |   USAR, ESCREVER E ESTUDAR

A utilização de casos de estudo ajuda a cons -
truir competências que são essenciais a um 
gestor: competências sociais, de liderança, 
de pensar e formular planos de acção, de 
síntese e implementação, de oratória e ar-
gumentação.
Este livro é dirigido a professores e estu-
dantes, de várias disciplinas, que sentem 
necessidade de compreender como usar, 
escrever e estudar casos de estudo. Visa 

incentivar o uso e, sobretudo, a produção 
portuguesa de casos de estudo, uma vez 
que não existem casos em quantidade 
que apresentem a realidade das organi-
zações em contextos determinados, como 
a portuguesa. Para isso, o manual foca a 
interacção entre professores e alunos, en-
tre os alunos, a pesquisa e escrita de um 
caso, inclusive para a investigação.
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GESTÃO OUTROS

O MONSTRO DOS E-MAILS
FERNANDO SANTOS

Atualmente, os sistemas de correio eletró-
nico são a principal ferramenta de comu-
nicação empresarial.
Se, em média, despender 3 minutos na 
gestão de cada mensagem, para um nú-
mero de 100 mensagens diárias, despen-
deria 300 minutos – 5 horas diárias. Utili-
zando as ferramentas e técnicas descritas 
no livro, é possível reduzir, em média, a sua 
gestão até 1 minuto por mensagem, o que 

corresponderia a uma poupança de tem-
po de cerca de 1 hora e 40 minutos. Ima-
gine o resultado que poderá alcançar com 
um maior número de mensagens! O autor 
refere: “Desde que comecei a utilizar as 
metodologias e o software mencionados 
%'*+'&!)=/-1&%-&0%"!&5-&5)"1&"&2)%7"&#")("&

5'&'%+/"5"&0#"&="K)"E&U-%*'C$'%+'2'%+'1&

"&2)%7"&6/-5$+)=)5"5'&*$,)$&'2&A'#7"E^

! Objetivos e tarefas mais 
importantes

! Gestão indireta do correio 
eletrónico dos outros 

! Regras na escrita de um 
e-mail".2/1.$&."

! Métodos GTD, ZTD, 
Pomodoro e Simplex 

! Sistema Microsoft 
Outlook

978-972-757-714-9
480 pp. ! 17x24 cm

GESTÃO OUTROS

! Globalização 
! Internacionalização                

das empresas 
! Selecção dos mercados 

externos 
! Investimento directo 

estrangeiro 
! Internacionalização para 

as economias emergentes 
! Os (E)BRIC: EUA, Brasil, 

Rússia, Índia e China

MANUEL P. FERREIRA | NUNO R. REIS | FERNANDO R. SERRA

Gestores e empresários olham para o mun-
do à procura de oportunidades de investi-
mento e de alavancagem das suas compe-
+D%#)"*&'&="%+".'%*&'*6'#30#"*E&@2&"!.$%*&

casos decidem os seus investimentos por 
vantagens de localização de certos países 
assentes nos custos dos factores – e, em 
particular, do factor trabalho –, noutros ca-
sos, procuram as localizações que lhes ga-
rantem acesso a tecnologias e conhecimen-

tos “de ponta”. As oportunidades de bene-
0#)"/& 5"& .!-,"!)K"89-& 5-*& 2'/#"5-*& '& 5"&

produção existem, mas é preciso conhecer 
como funcionam esses mercados e os mo-
dos como é possível tornar uma empresa 
multinacional. Este livro aborda as formas 
de internacionalização, a análise dos merca-
dos e apresenta o potencial dos mercados 
emergentes.

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS |     E INTERNACIONALIZAÇÃO PARA AS                     
ECONOMIAS EMERGENTES

978-972-757-715-6
238 pp. ! 15,5x23,5 cm

978-972-757-606-7
448 pp. ! 17x24 cm

GESTÃO OUTROS

GESTÃO OUTROS

FERNANDO R. SERRA | MANUEL P. FERREIRA | M. CANDIDA TORRES | ALEXANDRE P. TORRES

! Mercado do luxo 
! Marcas de luxo 
! O consumidor 
! Comunicação 
! Distribuição 
! Factores de sucesso                        

e competitividade 
! Doze princípios para                     

o século XXI

! Gestão e planeamento 
estratégico nas organiza-
ções 

! Análise do ambiente 
externo 

! Ambiente interno  
e análise SWOT 

! Competir na indústria 
! Estratégias corporativas 
! Estratégia operacional 
! Operar nos mercados 

externos 
! Sistemas de gestão 

estratégica

Pensar estrategicamente a organização é 
essencial ao sucesso da empresa no merca-
do e face às empresas concorrentes. Mas 
pensar estrategicamente requer a compre-
ensão do que é a estratégia, do ambiente 
externo e interno, dos diversos níveis de es-
tratégia – de negócio, funcional, corporati-
va e internacional –, e da sua implementa-
ção e controlo. Todas estas vertentes fazem 
com que a compreensão dos conceitos de 
estratégia e a sua aplicação não sejam tare-

fa fácil para os estudantes e executivos. 
Este livro vem contribuir para resolver es-
+"*&5)0#$!5"5'*1&"6/'*'%+"%5-&-*&#-%#')-
tos, mas também a prática da Gestão Estra-
+B.)#"1&+9-&%'#'**>/)"&+"%+-&6"/"&6/-&0**)-F

nais, como para estudantes dos cursos de 
licenciatura e mestrado, diferenciando-se 
das demais obras que privilegiam essencial-
mente a teoria. Inclui exemplos práticos e 
casos de estudo.

CRISTINA DE AZEVEDO ROSA

Império do Luxo pretende descrever o sec-
tor do Luxo de forma abrangente e gene-
ralista, numa óptica original, positiva e 
5'&#-%0"%8"&%-&4$+$/-E

\'*+)%"5-&"&+-5-*&-*&6/-0**)-%")*&5'&L'*-
tão e a todas as pessoas que se interes-
sem pelo sector do Luxo e Premium, nes-

+"&-,/"&*9-&+"2,B2&)5'%+)0#"5-*&-*&6/)%F

cipais factores de sucesso e competitivi- 
dade das marcas de Luxo bem-sucedidas, 
bem como sugeridas 12 ferramentas para 
continuar a construir o sucesso no século 
XXI.

GESTÃO ESTRATÉGICA |   CONCEITOS E PRÁTICA

IMPÉRIO DO LUXO |   A CONSTRUÇÃO DO SUCESSO
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FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO PARA GESTORES
MARKETING & VENDAS

MARKETING & VENDAS

J. MARTINS LAMPREIA

ANTÓNIO DAMASCENO CORREIA

Nos dias de hoje, a Comunicação é uma 
necessidade e uma inevitabilidade de qual-
quer empresa, sendo transversal a todos os 
seus setores, quer a nível interno quer ex-
terno. Torna-se, portanto, imprescindível 
que os gestores modernos compreendam 
as suas engrenagens, a sua arquitetura e o 
funcionamento e interligação das diversas 
áreas que a compõem.  Esta obra foi pensa-
da justamente para os gestores que, não 
tendo de ser peritos nesta matéria, preci-

sam porém de possuir algumas noções do 
vasto espetro da Comunicação, bem como 
de conhecer as últimas tendências desta 
"+)=)5"5'1& #"5"& ='K&2")*& *-0*+)#"5"& '& '2&

permanente evolução. Assim, abrange, de 
um modo simples e com uma linguagem 
acessível, os mais diversos domínios da Co-
municação, já para não falar de áreas espe-
#30#"*1&-%5'&*'&'*6'/"&5"&6"/+'&5'&C$"!C$'/&

líder uma intervenção de primeira linha.

! Comunicação interpessoal
! Comunicação Empresarial
! Gestão de crise
! Relações Institucionais  

e Lóbi

!"L0+8(.69&1/'"7+"/+$;1&+"
! Noção, planeamento, 

etapas, resultados  
de uma negociação 

! Táticas, estratégias 
negociais 

! Modalidades de nego- 
ciação 

!":.%+(E)*+"7."/+$;1&+%"
após processo negocial 

! Casos práticos

MANUAL DE NEGOCIAÇÃO

Sendo a negociação uma parte importante 
do processo relacional, este manual prático 
dá-lhe competências para obter sucesso na 
=)5"&6/-0**)-%"!1&4"2)!)"/&'&*-#)"!E&@(6!)#"%-
do que na origem de uma negociação exis-
+'&$2&#-%A)+-1&'*+"&-,/"&",-/5"&_&)26-/-
tantes problemáticas: apresentação de 9 
condições essenciais para uma boa prepa-
ração ou adequado planeamento nego-
cial; 10 fases de um processo de negocia-
ção; 22 táticas negociais para: fazer face a 

negociadores engenhosos, lidar com situa-
ções de abuso ou instabilidade emocional 
da outra parte, impasses e momentos de 
grande tensão; negociação de cariz comer-
cial, industrial, laboral e político-diplomáti-
#"[&-&2-5-&5'&/'*-!='/&#-%A)+-*1&"+/"=B*&5"&

conciliação, mediação e arbitragem. Con-
tém casos práticos, dirigindo-se a todas as 
pessoas em geral, mas em especial a todos 
os que têm de lidar diariamente com aspe-
tos negociais.

978-972-757-758-3
312 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-969-3
368 pp. ! 17x24 cm

INOVAÇÃO

INOVAÇÃO

JOSÉ DANTAS

! Inovação – Conceitos  
."7.%'2+%"

! Geração de ideias 
! Desenvolvimento e ava- 

liação de projetos 
! Novas perspetivas 

tecnológicas 
! Papel do marketing 
! Desenvolvimento  

de novos serviços 
! Propriedade intelectual

! Serviços na economia 
!"-%3./12/17'7.%" 

dos serviços 
! Marketing-mix  

nos serviços 
! Inovação nos serviços 
! Desenvolvimento  

de novos serviços 
! Empreendedorismo  

e serviços

As economias mais desenvolvidas estão 
suportadas, essencialmente, pelas ativi-
dades de serviços. Estas são as principais 
responsáveis pela criação de riqueza e de 
emprego. Esta publicação surge com um 
+/)6!-&6/-6O*)+-`&#!"/)0#"/&-&6"6'!&5'+'/-
minante dos serviços, realçar a necessi-
dade de aplicar abordagens distintas nos 
*'/=)8-*1&5"5"&"&*$"&'*6'#)0#)5"5'&'1&6-/&

021&*$,!)%7"/&-&6"6'!&#/3+)#-&5"&)%-="89-&

em serviços, apresentando-se uma meto-

dologia concreta. Perante a importância 
dos serviços na economia, o seu público 
é relativamente alargado e composto por 
estudantes, organizações de serviços pú-
,!)#"*&'&6/)="5"*&'1&0%"!2'%+'1&+-5-*&-*&

consumidores de serviços que, elevando 
o seu patamar de exigência, contribuirão 
para que as organizações se superem e, 
consequentemente, se tornem mais sus-
tentáveis. Inclui casos de estudo.

JOSÉ DANTAS | ANTÓNIO CARRIZO MOREIRA

Embora se tenha vindo a assistir a um en-
volvimento crescente do tecido empresa-
rial português nas atividades de inovação, 
a maioria das nossas Micro, Pequenas e 
Médias Empresas tem ainda um longo ca-
minho a percorrer, precisando incorporar 
no seu léxico alguns temas decisivos que 
são abordados na presente obra, nomea-
damente, a vigilância tecnológica, o de-
senvolvimento de novos produtos, a ino-
vação de serviços, a inovação aberta, a 

geração de ideias, a avaliação de projetos, 
o marketing e a propriedade intelectual.
Vocacionado para os gestores das nossas 
organizações e para os estudantes do En-
sino Superior este livro aborda, de forma 
prática, as principais etapas do processo 
de inovação, particularmente nos contex-
tos industrial e de serviços, constituindo-
-se como ferramenta para potenciar a 
competitividade das nossas organizações.

INOVAÇÃO E MARKETING EM SERVIÇOS

O PROCESSO DE INOVAÇÃO
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MARKETING & VENDAS
O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR |     PORQUE É QUE OS                      

CONSUMIDORES COMPRAM?
ADELINO ALVES CARDOSO 

O presente livro insere-se na abordagem do 
consumidor não apenas enquanto Homo 

economicus, mas também como alguém 
emocionalmente dirigido para uma dimen-
são mais simbólica do consumo. É assim 
valorizada a combinação das dimensões 
emocionais e racionais do consumo, consi-
derando-se a razão e a emoção como “cara 
e coroa” de um mesmo processo de deci-
*9-&'&#-2-&*$6-/+'&:&)5'%+)0#"89-&5'&5)4'-

rentes tendências e estilos de compra pro-
fundamente enraizados na personalidade 
do consumidor. Ao associar à componente 
teórica numerosos exemplos e aplicações 
práticas, este livro revela-se de bastante 
utilidade não só para estudantes das áreas 
de Gestão, em geral, e de Marketing e Co-
mercial, em particular, mas também para 
-*&6/-0**)-%")*&5'*+'*&/"2-*&5'&"#+)=)5"5'E

! O conceito de compra 
! O processo de tomada  

de decisão de compra 
! O papel das emoções  

e da razão 
! As diferenças individuais 
! Aplicações à gestão 

comercial e de marketing 
! Estratégias de relação 

comercial

978-972-757-876-4
256 pp. ! 15,5x23,5 cm

978-972-757-829-0
160 pp. ! 15,5x23,5 cm

MARKETING & VENDAS

978-972-757-589-3
400 pp. ! 17x24 cm

MARKETING & VENDAS

JOÃO ALBERTO CATALÃO | ANA TERESA PENIM
! Psicossociologia  

do consumo 
! Negócios & Emoções 
! Liderança Comercial  

a 360° 
! Motivação/Incentivos 
! Modelos de Organização 

de Forças de Vendas 
! TradeUp/tradeDown 
! Coaching comercial 
! Networking 
! Marketing Pessoal 
! Negociação Multicultural 

! Âmbito comercial                   
e compras 

! Gestão de divergências  
."/+$;1&+%"

! Desenvolvimento                
de relações 

! Liderança e team building 
! Gestão do relacionamento 

entre grupos 
! Gestão de projetos

! Empreendedorismo 
! Oportunidades de 

negócio no ambiente 
externo 

! Estudos de mercado 
! Segmentação do mercado 

e selecção do mercado-alvo
! Comportamento do consu- 

midor e decisões de compra
! Webmarketing 
! O plano de marketing

MARKETING PARA EMPREENDEDORES E PEQUENAS EMPRESAS
MANUEL P. FERREIRA | NUNO R. REIS | FERNANDO R. SERRA

Hoje, o empreendedorismo e a criação de 
uma nova empresa é uma opção que cada 
vez mais pessoas contemplam. O marke-
ting da nova empresa deve começar logo 
desde a raiz e ser pensado, talvez, mesmo 
antes da constituição da empresa. Embora 
a importância do marketing seja conheci-
da, é notável que a maioria dos empre-
endedores, empresários e executivos o 
relegue para segundo plano. Este livro é 
diferente ao aplicar o marketing aos no-

vos projectos empreendedores e peque-
nas empresas, proporcionando assim ao 
leitor e potencial (ou realizado) empre-
endedor um conjunto alargado de con-
ceitos e ferramentas que lhe serão direc-
tamente úteis na sua pequena e média 
empresa. Muitos exemplos acompanham 
a apresentação dos conceitos e cada ca-
pítulo conclui com alguns exercícios para 
testar os seus conhecimentos.

GONÇALO COUTINHO RODRIGUES

Negociar apresenta-se num formato de 
sessões de conversa, de debate e desco-
berta, entre um coach e dois coachees. 
Num estilo transparente e útil e recorren-
do a exemplos práticos do dia a dia de 
todos nós, explica e ilustra estratégias, 
táticas e técnicas para negociar e alcançar 
acordos e, no processo, construir e desen-
=-!='/&/'!"8H'*&./"+)0#"%+'*&'&6'/'%'*E&\'&

leitura breve e descomplicada, proposita-
damente escrita para ser lida numa via-
.'2&5'&%'.O#)-*&-$&%$2&02&5'&*'2"%"&

relaxante, numa viagem de comboio ou 
de avião, em casa ou numa pausa para al-
moço, Negociar é um guia de apoio para 
todos os que desejem melhorar as suas 
competências em negociação nas mais 
diversas atividades.

Negociar & Vender é uma obra única e um 
best-seller, oferecendo ferramentas opera-
#)-%")*& 5'& /'A'(9-& '& "89-1& 5'*+)%"5"*& "&

potenciar desempenhos “atrevidos”, ge-
/"5-/'*&5'&5)4'/'%#)"89-&6'**-"!&'&6/-0*-
sional. 
Num mundo cada vez mais competitivo 
em que abundam conteúdos dirigidos à 
gestão dos negócios, maioritariamente su-
portados por aspetos racionais, este livro 

oferece ao mercado uma abordagem glo-
bal, inovadora e informal, sustentada cien-
+)0#"2'%+'E&

O livro é composto por um conjunto de 40 
ferramentas de negociação e venda muito 
variadas, acompanhadas de testemunhos 
de líderes de opinião de reconhecida com-
petência no mundo comercial. Como os 
autores gostam de referir, este é um livro 
a5'&6/-0**)-%")*&6"/"&6/-0**)-%")*^E

MARKETING & VENDAS

NEGOCIAR & VENDER

NEGOCIAR

EM  
PREPARAÇÃO
EM 
PREPPREPARAÇÃOÃO
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978-972-757-491-9
104 pp. ! 17x24 cm

RECURSOS HUMANOS
GESTÃO DO DESEMPENHO
JOSÉ MANUEL SEIXO

Discutir a competitividade das empresas, a 
necessidade de incrementar os seus níveis 
5'&6/-5$+)=)5"5'&-$&"&5'*'S>='!&C$"!)0#"-
ção das pessoas que as integram tornou-se 
um lugar-comum. O esforço individual ou 
coletivo, a energia de que somos portado-
res e diariamente incorporamos nas organi-
zações, é um recurso complexo e raro, que 
carece de uma gestão cuidadosa. Este es-
forço deve ser gerido, planeado e organiza-
5-1& 5)/).)5-& 6"/"& -,S'+)=-*& '*6'#30#-*& '&

6/'5'0%)5-*1& '*6'/"%5-& "*& -/."%)K"8H'*&

que a forma como e quando as tarefas são 
5'*'26'%7"5"*&*'S"&'0#)'%+'1&*'2&5'*6'/-
53#)-&5'&/'#$/*-*&'&'0#"KE&@*+'&!)=/-&6/-6H'&"&

gestão do desempenho como ferramenta 
para alcançar estes objetivos, é uma contri-
buição que não pode ser ignorada por ges-
+-/'*1& #7'0"*& )%+'/2B5)"*1& +B#%)#-*& 5'& /'-
cursos humanos, professores e estudantes 
pela responsabilidade que têm, ou virão a 
ter, na construção de um futuro melhor.

! Alteraram as regras do jogo
! Gestão do desempenho
! Planeamento do 

desempenho
! Monitorização e acom- 

panhamento do 
desempenho

!"#7.$&12/')*+"7."+3+0&E$1R"
dades de desenvolvimento

! Impactos diretos da 
avaliação do desempenho

978-989-752-039-6
288 pp. ! 17x24 cm

RECURSOS HUMANOS

FERRAMENTAS DE COACHING
JOÃO ALBERTO CATALÃO | ANA TERESA PENIM

Explorando um tema da maior actualida-
5'&'&#-2&$2"&#-%0.$/"89-&?%)#"&"&%3='!&

mundial, este livro, constituído por fer-
ramentas práticas, diferencia-se pelo seu 
pragmatismo e espírito de partilha em tor-
no do coaching.
b2&!)=/-&5'*+)%"5-&"&6/-0**)-%")*&5'&coa-

ching, especialistas em gestão de talen-

tos, líderes, psicólogos, mundo académico 
e a todos os interessados no desenvolvi-
mento da performance, assente em práti-
cas de coaching efectivas e originais, ope-
racionalizadas pelos autores com decisores 
'&6/-0**)-%")*&5'& #-%+'(+-*&'26/'*"/)")*&

altamente competitivos. 
Também disponível em espanhol!

! 50 ferramentas de coaching 
de diferentes orientações 
internacionais 

! Contribuições de especialis- 
tas nacionais e internacio- 
nais

!"N.2$1)4.%"7."coaching 
! Competências centrais  

de coaching (ICF)

978-972-757-999-0
352 pp. ! 17x24 cm

RECURSOS HUMANOS

! Contrato Individual de 
Trabalho/Desvinculação 
Laboral

! Horários de Trabalho/O 
Regime de Adaptabili-
dade/Banco de Horas/            
/Trabalho Suplementar

!"D'(&'%"SE%&12/'7'%"/+6"."
sem Remuneração vs. 
#$OE%&12/'7'%,DT01'%,"""""""""""""""
/Feriados

! Proteção Social no Âmbito 
da Segurança Social

! Flexissegurança e as 
Alterações ao Código do 
Trabalho

PAULO REIS

Dirigida a um público bastante vasto, no 
qual se incluem diretores, responsáveis e 
técnicos de recursos humanos, técnicos de 
gestão de pessoal, administrativos, assim 
como todos os interessados em aprofun-
dar conhecimentos nas práticas adminis-
trativas e processuais de trabalho, esta 
obra procura dar a conhecer os requisitos e 
critérios de fundamentação das principais 
práticas na área da compensação e benefí-
cios em vigor com o OE 2014. Nesta 3.ª 

Edição Atualizada e Aumentada será dada 
especial atenção à relação das empresas 
com a Segurança Social e às principais pro-
postas no âmbito da proteção social (refor-
mas nos setores público e privado). Após a 
entrada em vigor destes e de outros diplo-
mas tivemos o cuidado de elaborar novos 
casos práticos, através dos quais seja pos-
sível conhecer as reais implicações destas 
mudanças na gestão da política salarial 
das empresas. 

CÁLCULO E PROCESSAMENTO SALARIAL

978-989-752-031-0
192 pp. ! 17x24 cm

RECURSOS HUMANOS

ISABEL MOREIRA ! Mundo organizacional 
!"QE/.%%+"30+2%%1+$'("
! Relacionamento 

interpessoal
! Comunicação interpessoal 
! Arte de saber atender 
! Atendimento presencial
! Atendimento telefónico e 

por e-mail 
! Situações comuns ao 

atendimento presencial e 
telefónico

! Foco no cliente 
! Situações difíceis  

no atendimento

Esta obra foi atualizada de forma a 
"6-)"/& +-5-*& -*& 6/-0**)-%")*1& '& /'*6'+)-
="*& #7'0"*1& C$'& 6/'+'%5'2&2'!7-/"/& "&

interação com os diferentes interlocuto-
res da organização onde se inserem. Com 
uma abordagem simples e direta relati-
="2'%+'&"-&6'/0!&5'*'S>='!&5-*&6/-0**)--
nais que atendem o público, destaca o 
relacionamento interpessoal e o foco no 
#!)'%+'1&*"!)'%+"%5-&-&6"6'!&5-&6/-0**)--
nal do atendimento e incidindo na impor-

tância do seu desempenho para uma 
2'!7-/& )2".'2&5"&-/."%)K"89-&'&05'!)-
zação do cliente. Foca, ainda, um conjun-
to de técnicas de autoaperfeiçoamento 
no desempenho individual, de comunica-
ção e inter-relacionamento, bem como 
!)5"/&#-2&*)+$"8H'*&5'&#-%A)+-&'&/'#!"2"-
ção, visando a melhoria da qualidade do 
atendimento como uma verdadeira dife-
renciação na prestação de um serviço e 
satisfação do cliente.

A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO
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978-972-757-912-9
304 pp. ! 17x24 cm

RECURSOS HUMANOS

SUSANA CASANOVA | HENRIQUE PIETRA TORRES ! Protocolo empresarial
! Protocolo como 

instrumento de 
comunicação

! Tech- Etiquette
! Protocolo aplicado aos 

eventos empresariais
! Reuniões
! Refeições
!"#6'>.6"30+2%%1+$'(".6"

eventos  
! Procura de emprego

PROTOCOLO EMPRESARIAL

Num mundo globalizado e competitivo 
como aquele em que vivemos, a reputa-
89-&'&"&)2".'2&6/-0**)-%"!&*9-&$2&6"+/)-
mónio inescapável, quer para o sucesso 
individual como para uma organização. 
Assim, o Protocolo Empresarial desempe-
nha um papel fundamental no processo de 
consolidação da credibilidade institucio-
nal, facilitando a comunicação e o relacio-
namento. Esta obra apresenta, de forma 
resumida e prática, os principais temas 

abrangidos pelas normas de Protocolo, 
como a presidência de um evento, a orga-
nização e o comportamento em reuniões 
-$&'2&/'4')8H'*&5'&W2,)+-&6/-0**)-%"!1&-*&

detalhes da tech-etiquette, a colocação de 
bandeiras, entre muitos outros. Este livro 
5'*+)%"F*'&*-,/'+$5-&"&6/-0**)-%")*1&,'2&

como a formandos/estudantes das áreas 
5'&U-2$%)#"89-1&'*6'#)0#"2'%+'&%"*&='/-
tentes de Protocolo, Imagem, Organiza-
ção de Eventos e Assessoria.

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO

978-972-757-784-2
288 pp. ! 17x24 cm

RECURSOS HUMANOS

! 50 Herramientas de 
Coaching de diferentes 
orientaciones 
internacionales

!"N.2$1/1+$.%"7."=+'/A1$>
! Competencias Claves del 

Coaching
! Código Deontológico de 

ICF
! Juramento de Ética 

Profesional de Coaching
! Asociaciones Y 

Organizaciones de 
Coaching en el Mundo

JOÃO ALBERTO CATALÃO | ANA TERESA PENIM

Explorando un tema de gran actualidad y 
con una composición única en el mundo, 
este libro, constituido por herramientas 
prácticas organizadas secuencialmente 
según el proceso natural de Coaching, se 
diferencia por su pragmatismo y por su 
espíritu de intercambio en el ámbito del 
Coaching. Un libro basado en prácticas de 
Coaching efectivas y originales, realizadas 

por João Alberto Catalão y Ana Teresa Pe-
nim, con responsables y profesionales de 
contextos empresariales altamente com-
petitivos. El libro está destinado a Profe-
sionales de Coaching, Especialistas en 
Gestión de Talentos, Líderes, Psicólogos, 
al Mundo Académico y a todos los intere-
sados en el desarrollo del rendimiento.

HERRAMIENTAS DE COACHING

978-972-757-441-4
252 pp. ! 17x24 cm

RECURSOS HUMANOS

!"5$9(1%."."JE'(12/')*+" 
de funções 

! Recrutamento e selecção 
! Acolhimento e integração 
! Sistemas de recompensa 
! Avaliação e gestão                         

do desempenho 
! Gestão de competências 
! Desenvolvimento  

de carreiras 
! Organizações em mudança

MARIA JOSÉ SOUSA | TERESA DUARTE | PEDRO G. SANCHES | JORGE GOMES

Gestão de Recursos Humanos – Métodos e 

Práticas é uma obra que procura dar uma 
visão pragmática sobre a gestão de re-
cursos humanos nas organizações. Apre-
senta as principais práticas de gestão de 
recursos humanos através de um quadro 
teórico e exercícios com casos práticos. O 
principal objectivo é ajudar a implemen-
tar estas práticas nas organizações e a 
desenvolver a gestão de recursos huma-

nos. Cada capítulo é iniciado por uma abor-
dagem teórica integrando exercícios com 
casos práticos, ilustrados com esquemas 
'&4-/2$!>/)-*1&*'26/'&C$'&+"!&*'&='/)0C$'&

adequado. A última parte do livro aborda 
ainda as questões relacionadas com a mu-
dança organizacional e o Balanced Score-

card como instrumento de apoio à gestão 
de recursos humanos.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS |   MÉTODOS E PRÁTICAS

978-972-757-945-7
200 pp. ! 15,5x23 cm

OS 11 ELEMENTOS DA MOTIVAÇÃO
RECURSOS HUMANOS

OLIVER RÖHRICH

O que realmente motiva as pessoas? E o 
que fazem as empresas para criar impac-
to motivacional nos colaboradores? Oliver 
Röhrich, coordenador do Programa de De-
senvolvimento Pessoal do INDEG/ISCTE e 
formador na área de liderança, dá um con-
tributo para mostrar o que as melhores 
'26/'*"*&'&#7'0"*&4"K'2&6"/"&2-+)="/&-*&

seus colaboradores, através do fortaleci-
2'%+-&5"*&/'!"8H'*&5'&#-%0"%8"&'()*+'%+'*&

e do estabelecimento do espírito de res-

ponsabilidade e participação, melhorando 
o ambiente de trabalho e a produtividade. 
Esta obra oferece, numa abordagem prag-
mática, os 11 elementos da motivação – fer-
ramentas que podem ser utilizadas para 
analisar e melhorar a motivação dentro     
da sua equipa ou empresa, descritas com 
exemplos concretos e reais das empresas 
que participaram nas entrevistas feitas pelo 
autor. O livro inclui testemunhos e exem-
plos de empresas ligadas a variadas áreas.

! Elementos de base: 
Q1>$12/'7+@"-%&'81(17'7.@"
Reconhecimento, Justiça 

! Elementos de estrutura: 
Ambição, Curiosidade, 
Autonomia 

! Elementos de apoio: 
Status Social, Contacto 
Social, Competição, 
Contributo
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978-972-8480-30-1
256 pp. ! 21x29,7 cm

978-972-8480-29-5
232 pp. ! 21x29,7 cm

978-972-757-666-1
280 pp. ! 17x24 cm

SECRETARIADO

SECRETARIADO

978-972-757-676-0
184 pp. ! 17x24 cm

RECURSOS HUMANOS

ISABEL MOREIRA

! Atendimento 
! Gestão de reclamações 
! Organização de reuniões 
! Organização de viagens 
! Transações comerciais 
! Compras e fornecimentos 
! Organização de eventos 
! Planeamento e gestão  

de prioridades

! Cartas
! Faxes 
! Emails e newsletters 
! Consultas e propostas 
! Concursos 
! Reclamações 
! Requerimentos 
! Memorandos e avisos 
! Atestados, declarações  
."/.0&12/'7+%"

! Ofícios 
! Relatórios 
! Correspondência 
30+&+/+('0"."+2/1'("

! Curriculum vitae

! Direitos e obrigações  
das partes 

! Segurança no trabalho 
! Segurança contra 

incêndios 
! Higiene no trabalho 
! Saúde no trabalho 
! Ergonomia 
! Acidentes de trabalho 
! Organização e gestão  

dos serviços de segurança
e saúde

!"N'%"JE'(12/')4.%" 
às competências 

! A preparação do recruta-
mento e selecção 

! O processo de recruta-
mento e selecção 

! A integração na empresa 
! O contrato de trabalho

RECRUTAMENTO & SELECÇÃO DE PESSOAL 
ADELINO ALVES CARDOSO 

Recrutamento & Selecção de Pessoal pre-
tende pôr à disposição de todos aqueles 
que se confrontam com a necessidade de 
recrutar, seleccionar e integrar novos cola-
boradores, qualquer que seja a sua fun-
ção, desde empresários, responsáveis de 
pessoal ou de outras unidades orgânicas 
até técnicos e consultores de recursos hu-
manos, um instrumento de trabalho que 
os ajude a intervir em todo o processo.
A presente edição, para além de pequenas 

precisões relativamente à anterior, acen-
tua o paradigma do Recrutamento e Se-
lecção por Competências, ao qual adapta 
os procedimentos a ter ao longo das várias 
4"*'*1&/'A'#+'&"&'=-!$89-&C$'&*'&='/)0#-$&

nestes anos ao nível do E-Recruitment e os 
passos que estão a ser dados no sentido 
da E-Selection e enfatiza os cuidados a ter 
na integração do novo colaborador, en-
quanto momento decisivo para o êxito de 
todo o processo.

ARLINDO MOREIRA

O presente livro pretende fornecer, de for-
ma simples e objectiva, aos empregado-
res, trabalhadores designados, generalis-
tas e gestores de recursos humanos, pro-
0**)-%")*& '& 4-/2"5-/'*& 5'& G'.$/"%8"& '&

Saúde no Trabalho e aos trabalhadores 
em geral, um conjunto de informações e 
de técnicas para os apoiar na organização 
dos serviços de SST ou simplesmente dar-
-lhes a conhecer os perigos a que estão 
sujeitos. A sua estrutura assenta no de-

senvolvimento lógico das diferentes áreas 
de actuação, com o objectivo de alcançar 
a melhoria contínua das condições de tra-
balho e contribuir para o bem-estar so-
cial. Ao longo desta obra abordam-se os 
aspectos essenciais relacionados com a 
segurança e saúde no trabalho, de for- 
ma a dar resposta às exigências da Lei    
n.º 102/2009, de 10 de Setembro (regime 
jurídico da promoção da segurança e saú-
de no trabalho).

Ao longo deste livro abordam-se alguns 
dos aspectos essenciais relacionados com 
o texto administrativo e comercial, ten-
tando ajudar o redactor nos aspectos pri-
mordiais da correspondência comercial, 
procurando, assim, contribuir para uma 
linguagem simples, clara e directa, tendo 
presente a agilidade exigida, actualmen-
te, no mundo dos negócios. 
Dada a rápida evolução da tecnologia da 
informação, os processos de comunica-

ção organizacional têm-se alterado signi-
0#"+)="2'%+'1&6/)%#)6"!2'%+'&%-&C$'&5)K&

respeito à utilização do email, que pas-
sou a ser uma forma de comunicação in-
dispensável nas relações de negócio e de 
trabalho. Portanto, esta 2.ª edição aborda 
de uma forma alargada a utilização desta 
ferramenta comunicacional, bem como 
determinados aspectos considerados rele-
vantes para a correspondência comercial.

MARIA JOÃO BORGES

Com este livro, muito orientado para a 
prática, pretende-se ilustrar algumas das 
+"/'4"*&5'&/-+)%"&C$'&"**'.$/"&$2&6/-0*-
sional de secretariado, independentemen-
te do tipo de organização em que traba-
lha, fornecendo, ao longo dos temas abor-
dados, linhas de orientação sobre a exe-
cução de cada uma delas e permitindo uma 
=)*9-&.'/"!&5"&6/-0**9-E

Este livro destina-se, assim, a quem quei-
ra ver-se integrado, num futuro próximo, 

%'*+'&*'+-/&6/-0**)-%"!1&,'2&#-2-&"&C$'2&

S>& '('/8"&'*+"*& 4$%8H'*1&2"*& )5'%+)0C$'&

lacunas na sua formação de base ou a ne-
cessidade de actualização dos conhecimen-
tos, adquiridos pela via de ensino ou pelo 
6/O6/)-&'('/#3#)-&5"&6/-0**9-E

Esta 2.ª edição foi atualizada e enriqueci-
da com uma abordagem mais aprofunda-
da de alguns pontos para que o livro pos-
sa tornar-se uma ferramenta de maior 
utilidade em contextos diversos.

RECURSOS HUMANOS

CORRESPONDÊNCIA COMERCIAL

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO |   EM AMBIENTE DE ESCRITÓRIO

SECRETARIADO |   UMA VISÃO PRÁTICA
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978-972-757-873-3
272 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-831-3
240 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-689-0
280 pp. ! 17x24 cm

MANUAL PRÁTICO DOS SEGUROS

SEGUROS

978-972-757-647-0
272 pp. ! 17x24 cm

SEGUROS

SEGUROS

SEGUROS

FERNANDO GILBERTO

FERNANDO GILBERTO

AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E A INDÚSTRIA SEGURADORA
FERNANDO GILBERTO

As alterações climáticas e as catástrofes 
%"+$/")*1&C$'&*'&+D2&='/)0#"5-&5'&4-/2"&

mais acentuada nos últimos anos, têm 
causado prejuízos e danos de grande di-
mensão, cujos efeitos tanto se podem sen-
tir apenas a nível local como estender-se 
à escala global. A presente obra tem como 
-,S'+)=-& 6-**),)!)+"/& "-*& 6/-0**)-%")*& 5'&

seguros, e não só, o acesso a um conjun-
to de informação que resume o que a in-
dústria seguradora tem feito neste domí-
nio e o que se propõe a fazer nos próximos 
anos, especialmente no que diz respeito 
às realidades de Portugal e Brasil, não 
esquecendo, porém, uma análise global.

! Impactos diretos e indi- 
retos na indústria 
seguradora 

! Subscrição 
! Gestão de sinistros e fraudes
! Oportunidades de negócio 
! Impacto das alterações 

climáticas na gestão             
de ativos 

! Impacto da opção nuclear 
na indústria seguradora

! Mediação de seguros: 
dados estatísticos  
e enquadramento legal 

! Relação do mediador  
com o segurador 

! Factores-chave de sucesso 
para uma mediação 
bem-sucedida 

! O segurador e a mediação 
! Concorrência dos segura- 

dores aos mediadores 
! Fraude nos seguros

FERNANDO GILBERTO

Manual Prático da Mediação de Seguros 

procura transmitir algumas ideias e suges-
tões de como a actividade da mediação de 
seguros pode ser gerida tanto do ponto de 
vista do mediador como da própria com-
panhia de seguros. Desde escolher o local 
adequado para a actividade até à forma 
como se poderá negociar com o segura-
dor um conjunto de incentivos diversos e 
passando por aspectos como a transferên-
cia de carteiras, como abordar o cliente, a 

importância das novas tecnologias, o con-
trato de mediação mais adequado, entre 
outros temas, esta obra pretende contri-
,$)/& 6"/"& C$'& -*& 6/-0**)-%")*& C$'& S>& *'&

encontram no sector possam desenvolver 
ainda mais e melhor a sua actividade e 
ajudar os que se estão a iniciar nesta nova 
'+"6"&5"&*$"&=)5"&6/-0**)-%"!E&R%#!$)&+'*+'-
munhos importantes de várias personali-
dades com experiência relevante no mer-
cado segurador.

Esta obra pretende, de uma forma clara e 
descomplexada, tratar um tema nem sem-
pre de fácil compreensão e, por vezes, envol-
to numa série de equívocos e relacionamen-
+-*&"!.-&#-%A)+$-*-*E&P-5-*&*-2-*&#!)'%+'*&

de seguradoras e, ainda assim, muitas dúvi-
das continuam a persistir: Que critérios de-
verão ser observados quando pretendemos 
contratar um seguro? Como poderemos 
distinguir seguros aparentemente iguais 
mas comercializados por seguradoras dife-

rentes? O que deveremos fazer em caso de 
sinistro? Será que necessitamos de seguros? 
Será que existem seguros que pagam tudo? 
Responder a estas e outras questões é o ob-
jetivo do Manual Prático dos Seguros, que 
pretende ser uma ajuda para quem necessi-
ta de compreender melhor os seguros e, 
também, para aqueles que estão agora a 
iniciar a sua atividade na indústria segurado-
/"1&C$'/&#-2-&6/-0**)-%")*&C$'/&#-2-&"!$-
nos ou formandos.

! História do seguro 
! Seguros obrigatórios 
! Seguros associados  

a créditos bancários 
! Plano de Poupança 

Reforma (PPR) 
! Fundos de pensões 
!"=('%%12/')*+"."71H1%*+" 

dos seguros 
! Resseguro

! Os seguros no mundo 
! As economias emergentes 
! O clima 
! O terrorismo 
! As novas pandemias 
! Seguros espaciais e origi- 

nais
! Supervisão e regulação 

da indústria seguradora 
! Canais de distribuição 
! Fraude

OS GRANDES DESAFIOS DA INDÚSTRIA SEGURADORA

O mundo está em constante mudança. Os 
impactos das alterações em diversas áreas 
– saúde, clima, economia, sociedade, en-
tre outras – são sentidos à escala planetá-
ria e a Indústria Seguradora não é excep-
ção. Sendo os seguros um instrumento 
essencial para o desenvolvimento econó-
mico, garantindo a diminuição da incer-
teza e do risco por parte dos investidores, 
e um meio de protecção para todos nós, 
há que conhecer e compreender a actual 

situação da indústria seguradora, assim 
como detectar e perceber as novas ten-
dências: na fraude; na supervisão e regu-
lação da indústria seguradora; nas altera-
ções climáticas; no terrorismo, etc. Outra 
5"*&0%"!)5"5'*&5'*+"&-,/"&B&5)*6-%),)!)K"/&

"-*& 6/-0**)-%")*& 5'& *'.$/-*& $2& )%*+/$-
2'%+-& 5'& "%>!)*'& '& /'A'(9-& C$'& 6-**"&

contribuir para o planeamento da sua ac-
tividade.

MANUAL PRÁTICO DA MEDIAÇÃO DE SEGUROS 
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EM  
PREPARAÇÃO

CONTEÚDO VOLUME I

978-972-757-803-0
496 pp. ! 17x24 cm

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS

978-972-757-690-6
232 pp. ! 17x24 cm

EQUIPAMENTOS

VICTOR MONTEIRO

!"=10/E1&+%"D01>+0K2/+%
! Tubagens e Processos de 

Interligação Mecânica
! Fluidos Frigorigéneos
! Regulação e Controlo

! Equipamentos hoteleiros 
! AVAC 
! Sistemas de refrigeração 

e hotelaria 
! Técnicas, procedimentos,

gestão e custos da manu-
tenção 

! Análise e diagnóstico  
de avarias

!"?0'$7.M'%@"7.2$1)4.%" 
e simbologia 

! Propriedades termofísicas 
dos gases 

! Combustão 
! Componentes das insta-

lações comerciais 
! Tecnologia nas cozinhas 
30+2%%1+$'1%"

! Ventilação 
! Dimensionamento de áreas
! Dimensionamento de insta- 

lações de gás

! Higiene – teoria e técnica 
! Áreas técnicas da cozinha 
! Técnicas ambientais  

na cozinha 
! Equipamentos de frio 
! Conservação – refrigeração
! Congelação

HIGIENE, SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E CONGELAÇÃO DE ALIMENTOS
VICTOR MONTEIRO 

Nesta 4.ª edição impôs-se uma actualiza-
89-1&*-,&-&6-%+-&5'&=)*+"&+B#%)#-1&#)'%+30-
co e legislativo, nomeadamente no que 
se refere à Segurança Alimentar, e de 
acordo com os procedimentos do HACCP 
– Hazard Analysis Critical Control Point – 
(Análise de Riscos e Controlo dos Pontos 
Críticos), adoptada pela União Europeia  
e em vigor em Portugal, desde Janeiro   
de 2006, por força do Regulamento (CE) 

852/2004 do Conselho e do Parlamento 
Europeu. Neste sentido, o presente ma- 
%$"!&6/'+'%5'&#!"/)0#"/&5?=)5"*&'&*'/&$2"&

ferramenta de trabalho que permita ao 
6/-0**)-%"!&5'&7-+'!"/)"1&'&"+B&2'*2-&:*&

donas de casa, aumentar rapidamente, e 
com simplicidade, os seus conhecimen-
tos técnicos sobre a qualidade e a segu-
rança dos alimentos, durante todas as 
fases de processamento.

VICTOR MONTEIRO

Partindo da instalação de gás, esta obra 
abrange e aprofunda os aspetos técnico-
-legais relacionados com o funcionamen-
to das cozinhas que fazem parte dos Res-
taurantes, Hotéis, Restauração Coletiva, 
Centros Sociais, Escolas, Lares para Ido-
sos, Clínicas, Hospitais e Quintas de Even-
tos/Serviços de Banquete, Catering e ou-
+/"*& "0%*E& Q*& "*6'+-*& 7).)-**"%)+>/)-*& '&

ambientais também não foram descura-
dos, nomeadamente os inerentes à im-

plementação do HACCP e da ISO 22000. 
É nesta perspetiva que o presente manual 
vai ao encontro das necessidades de in-
formação de estudantes de gestão hote-
leira, restauração e catering, cozinheiros, 
arquitetos, engenheiros, projetistas de ins-
talações de gás, instaladores e técnicos de 
gás, projetistas e instaladores de equipa-
mentos hoteleiros, técnicos de manuten-
ção e, sobretudo, gestores e investidores.

Um manual prático que lhe permite co-
%7'#'/`& "& %-2'%#!"+$/"& '& )5'%+)0#"89-&

dos equipamentos, o posicionamento 
%"*& )%*+"!"8H'*&'&$+)!)K"89-&'*6'#30#"1&-&

funcionamento individualizado de forma 
"&'=)+"/&"="/)"*1&"&$+)!)K"89-&'*6'#30#"&6"/"&

melhorar a rentabilidade do investimento, 
as potencialidades do uso individual ou 

colectivo. Fornece ainda instruções sobre 
manutenção básica centradas na limpe-
za, higiene e operações técnicas de inter-
venção elementar, no intuito de reduzir 
os custos de manutenção e também “tru-
ques e segredos” que aumentam a lon-
gevidade e tempo de uso das máquinas e 
equipamentos hoteleiros.

VICTOR MONTEIRO

@*+"&-,/"&5'*+)%"F*'& "& 4-/2"5-/'*1& 6/-0*-
sionais e técnicos que pretendam candida-
+"/F*'&:&#'/+)0#"89-&#-2-&+B#%)#-*&5'&2"-
%$*'"2'%+-&5'&."*'*&A$-/"5-*1&*'%5-&$2&

“guia orientador de boas práticas”. Desti-
na-se ainda aos TIM e aos estudantes de 
Técnicas de Gestão Turística e Hoteleira, aos 
quais fornece informação relevante sobre 
como adquirir, gerir e manter equipamen-
+-*& '& )%*+"!"8H'*& 4/).-/30#"*& '& 7-+'!')/"*&

onde a qualidade, a segurança alimentar e 
o HACCP são tratados com a acuidade e pro-
fundidade face às atuais e futuras exigên-
cias regulamentares. O rigor e a credibilida-
de desta obra encontram-se suportados em 
mais de 30 anos de experiência do autor no 
setor da refrigeração comercial, contendo 
as orientações normativas mais relevantes 
'2& 2"+B/)"& 5'& #'/+)0#"89-1& )%#!$)%5-& "*&

2'5)5"*&5'&@0#)D%#)"&@%'/.B+)#"E

EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS HOTELEIROS

INSTALAÇÕES DE GÁS NA HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E CATERING

REFRIGERAÇÃO |   TÉCNICAS E COMPETÊNCIAS AMBIENTAIS

978-972-757-718-7
392 pp. ! 17x24 cm

CONTEÚDO VOLUME II
! Equipamentos, Sistemas 

e Instalações
! Técnicas de Frio
! Conforto Térmico
!"#$%&'(')4.%"D01>+0K2/'%
! Manutenção e Assistência 

Técnica
!"=.0&12/')*+

978-989-752-083-9
612 pp. ! 17x24 cm

978-989-752-084-6
636 pp. ! 17x24 cm

VO
L.

1
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2

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO
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HOTELARIA

! Bases e fundamentos 
! Produção de poluentes 
! Exaustão e extracção 
!"#$%E;')*+"."/+63.$%')*+"
! Ventiladores e unidades 

de ventilação 
! Condutas 
! Unidades terminais 
! Tecnologia ambiental 
! Testes e ensaios 
! Concepção e projecto

VICTOR MONTEIRO

;"K'%5-&/'4'/D%#)"&:&a5).%)0#"89-&5"&='%-
tilação” no contexto da actual legislação 
nacional e comunitária sobre o contributo 
da mesma para a redução dos consumos 
'%'/.B+)#-*&'&6"/"&"&2'!7-/)"&5"&'0#)D%F

cia da ventilação, esta obra “reformula” 
os conteúdos com base no RSECE, na lei 
37/2007 (lei do tabaco) e, sobretudo, na 
norma NP 1037-4:2001, Ventilação de Co-
K)%7"*& </-0**)-%")*E& J'*+"& %-/2"& *'/9-&

incluídas as regras ambientais relativas à 

QAI, propostas de Planos de Manutenção 
Preventiva, PMP, e ao tratamento de po-
luentes (gorduras, odores e cheiros) antes 
da sua devolução ao exterior – problema 
funcional das churrasqueiras. Finalmente, 
",-/5"/F*'F>&"&%'#'**)5"5'&5"&#'/+)0#"89-&

5"*&7-+'*&'&+'#+-*&0!+/"%+'*&)%#!$)%5-&-&'*-
tudo das condições de conforto a promo-
='/& %"*& #-K)%7"*& 6/-0**)-%")*& %-& W2,)+-&

alargado da higiene, segurança e saúde 
no trabalho e segurança dos alimentos.

VENTILAÇÃO NA RESTAURAÇÃO E HOTELARIA |   TÉCNICAS PARA UMA BOA QAI

978-972-757-539-8
640 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-860-3
176 pp. ! 17x24 cm

INTRODUÇÃO À GESTÃO HOTELEIRA

978-972-757-726-2
240 pp. ! 17x24 cm

HOTELARIA

HOTELARIA

RODRIGUES COSTA

! Marketing e sua aplicação 
à gestão hoteleira 

! Acção de marketing  
na indústria hoteleira 

! Práticas da acção 
comercial 

! Revenue Management 
! Search Engine Optimization 
! Search Engine Marketing 
! Social media

RODRIGUES COSTA / TERESA SOUSA

Organizada em três partes distintas, Intro-

dução à Gestão Comercial Hoteleira come-
ça por abordar os conceitos de marketing 
e de mercado, à luz das realidades de hoje 
e da sua aplicação à realidade da gestão 
hoteleira, procurando depois aprofundar 
a análise dos princípios e das novas técni-
cas que estão subjacentes à acção de mar-
keting na indústria hoteleira, apresentan-
5-1&6-/&021&$2"&/'A'(9-&*-,/'&"&6-**3F&&

vel forma de realizar a acção comercial na 

7-+'!"/)"E&\'*+)%"5"& "-*& 6/-0**)-%")*& 5-&

sector turístico, que aqui poderão encon-
+/"/&$2&2-+)=-&5'&/'A'(9-&*-,/'&-&#"2)-
nho percorrido e a percorrer, na perspecti-
va de melhorar a rentabilidade das unida-
des hoteleiras, e aos estudantes de turis-
mo em geral, e de gestão hoteleira em 
particular, enquanto forma de iniciar um 
caminho que têm de percorrer na sua for-
mação.

Para além de ter de se continuar a consi-
derar as formas tradicionais de comercia-
lização, há que ter em vista tudo quanto a 
Internet e as novas tecnologias implicam, 
nomeadamente a necessidade de mais in-
4-/2"89-&'&2")-/&A'(),)!)5"5'1&$2"&2")-/&

atenção do gestor à forma como os clien-
+'*& 6!"%)0#"2& "*& *$"*& 5'*!-#"8H'*1& $2&

esforço de adaptação do serviço disponi-
bilizado aos gostos e necessidades de to-

dos os clientes e um trabalho de ajusta-
mento dos preços às condições do mercado. 
Nesta edição foram introduzidas algumas 
melhorias que os novos tempos da ges-
tão hoteleira impõem, sendo de realçar o 
novo tratamento dado à problemática do 
preço e do Revenue Management, à ges-
tão da relação com o cliente e à gestão da 
presença do hotel na Internet.

! Organização e controlo 
das empresas hoteleiras 

! Ferramentas da gestão 
hoteleira 

! Produto hoteleiro 
! Preço hoteleiro 
! Distribuição e comunica-

ção na hotelaria 
! A importância das novas 

tecnologias 
! Gestão do alojamento      

e de reservas

INTRODUÇÃO À GESTÃO COMERCIAL HOTELEIRA

978-972-757-950-1
488 pp. ! 17x24 cm

TURISMO

LICÍNIO CUNHA

! O turismo no mundo
! Motivações turísticas
! Procura e oferta turística
! Mercado turístico
!"U.+01'%"OE%&12/'&1H'%" 

e competitividade  
do turismo internacional

! Efeitos económicos  
do turismo

! Turismo sustentável
! Conta Satélite do Turismo

ECONOMIA E POLÍTICA DO TURISMO

Esta obra, a referência no tema em portu-
guês, agora em edição atualizada e aumen-
tada e contemplando os principais aspe-  
tos do novo paradigma do desenvolvimen-
to turístico, é um valioso contributo para 
o conhecimento do turismo e um instru-

mento de trabalho de grande utilidade para 
empresários, gestores, docentes, estudan-
tes e, em geral, para todos os que se inte-
ressam pelo seu estudo. Com Prefácio de 
Aníbal Cavaco Silva.
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978-972-757-855-9
208 pp. ! 17x24 cm

TURISMO

TURISMO

TURISMO

LICÍNIO CUNHA | ANTÓNIO ABRANTES

! Turismo e turismo interno 
! Lazer e turismo 
! Dimensão mundial  

do turismo interno 
! Globalização e novas 

tecnologias 
! Dinâmicas do mercado 
! Turismo interno e procura 

interna em Portugal 
! Modelo empírico  

de desenvolvimento  
do turismo interno

!"=+$/.1&+%@"=('%%12/')4.%" 
e Tipos

! Elementos da Avaliação
! Sistema das Relações
! Procura/Oferta Turística
! Alojamento Turístico
! Equipamentos de Atração 

e Animação
! Eventos
! Distribuição
! Transportes
! Obstáculos Legais
! Turismo Social
! Gestão da Qualidade
! Organização Institucional

! Viagens turísticas 
! Procura, oferta e produto 

turísticos 
! Operadores 
! Agências de viagens 

tradicionais e virtuais 
! Centrais de reservas 
! Programação de pacotes 

turísticos 
! Guias intérpretes 
! Tecnologias
! Internet, e-Commerce  

e redes sociais

NUNO ABRANJA | ANA A. ALCÂNTARA | CARLA N. BRAGA | ANA P. MARQUES | RITA NUNES

Os produtores turísticos têm reduzido as 
comissões, provocando o aumento dos 
preços praticados pelos intermediários. 
Por outro lado, as unidades de alojamen-
to turístico veem nas novas tecnologias 
oportunidades de se aproximarem do clien-
+'&0%"!1&6/'*#)%5)%5-&5-*&)%+'/2'5)>/)-*E&

Assim, surge a necessidade de conceptu-
alizar, caracterizar e estudar a problemá-
tica do turismo, da viagem e do produto 

turístico, a atividade dos operadores tu-
rísticos e das agências de viagens tradi-
cionais, o novo paradigma das agências 
de viagens virtuais e centrais de reservas. 
Aprofunda-se as novas tecnologias de co-
municação e informação adaptadas ao tu-
rismo, a informação, a qualidade e a Inter-
net, o e-Commerce e as redes sociais digitais 
ao serviço do turismo.

Introdução ao Turismo, uma obra de refe-
rência do ensino do turismo no espaço 
lusófono, visa contribuir para o aprofun-
damento do conhecimento teórico e cien-
+30#-&5"&6/)%#)6"!& '&2")*&5)%W2)#"&"+)=)-
dade económica mundial.
A obra, integrando as principais temáti-
cas que estruturam o turismo, apresenta-
-se agora atualizada e aumentada, reve-
lando os novos desenvolvimentos tecnoló-

gicos e modelos de negócios na distribui-
ção turística, a par da emergência dos 
eventos e do seu contributo para a conso-
lidação, criação ou renovação dos desti-
nos turísticos.
Cumulativamente a obra passa a incluir 
'('/#3#)-*&6/>+)#-*&'&C$'*+H'*&6"/"&/'A'-
xão e consolidação de conhecimentos 
possibilitando, assim, ao leitor o reforço 
da compreensão das temáticas tratadas.

SANCHO SILVA

Uma obra que decorre de uma investiga-
ção sobre turismo interno, baseada na 
#!"/)0#"89-&#-%#'6+$"!&'%+/'&-&!"K'/&'&-&

turismo, na síntese das suas particularida-
des, na delimitação do âmbito do turismo 
)%+'/%-& '& %"& )5'%+)0#"89-& 5"*&2"#/-+'%-
dências que enquadram o desenvolvimen-
to do setor. Pretende também caracterizar 
a dimensão do turismo interno no plano 
internacional e em Portugal. A perspetiva 
integrada de análise do turismo interno 

surge devidamente alicerçada na apresen-
tação de um modelo empírico que procura 
abranger todas as componentes desta for-
2"&5'&+$/)*2-1&"**'.$/"%5-&"&#-%0.$/"-
ção estrutural e a dinâmica entre as variá-
veis envolvidas. Este livro destina-se a estu-
5"%+'*1&)%='*+)."5-/'*1&6/-4'**-/'*1&6/-0*-
sionais da área, responsáveis e gestores 
das empresas turísticas, técnicos e deciso-
res institucionais e a quadros ligados ao 
mundo associativo empresarial.

TURISMO

INTRODUÇÃO AO TURISMO

GESTÃO DE AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO

TURISMO INTERNO |   UMA VISÃO INTEGRADA

978-972-757-951-8
472 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-875-7
360 pp. ! 17x24 cm

978-972-757-871-9
184 pp. ! 17x24 cm

! Turismo e lazer
! A Arte de recrear
! Animação
! Animação turística
! Animador turístico
! Atrações turísticas
! Como planear e executar 

um projeto de animação

INTRODUÇÃO À GESTÃO DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA
PAULO ALMEIDA | SÉRGIO ARAÚJO 

Com uma estrutura teórico-prática, Intro-

dução à Gestão de Animação Turística apre-
*'%+"&5'0%)8H'*&'&#"/"#+'/)K"8H'*&C$'&6"*-
sam muitas vezes despercebidas pelos pro-
0**)-%")*&C$'&'*+$5"21&6!"%')"2&'&+/","-
lham a animação turística, mas que se 
tornam indispensáveis para a conceção 
de uma oferta de qualidade. Obra sobre-
tudo direcionada para estudantes das gran-
des áreas do turismo, hotelaria e anima-

ção, bem como para professores, forma-
dores e investigadores. Dado o seu cará-
ter prático, ilustrada com vários exem-
plos de sucesso locais e nacionais, é tam-
,B2&5)/).)5"&"& +-5-*&-*&6/-0**)-%")*&5'&

turismo e de animação turística, entida-
des locais, regionais e nacionais, institui-
ções públicas e privadas que promovem 
ou que pretendem vir a promover ativi-
dades de animação turística.
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978-972-722-443-2
448 pp. ! 17x24 cm

BASES DE DADOS & SISTEMAS 
INTELIGENTES

978-972-722-340-4
640 pp. ! 17x24 cm

978-972-722-344-2
430 pp. ! 17x24 cm

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES
ERNESTO COSTA | ANABELA SIMÕES

Este livro introduz os conceitos, métodos 
e técnicas fundamentais da Inteligência 
!"#$%&$'()*+!,-).'/0123435)'&367'18'")20)
09067(35):;0)'<;2'6)3)(0$#3")1')&367"04
015=3) 23) '(&'1&0) 2') +!) 0) 3) 8'>$($#'6) ')
20501?3(?0")53(;@A05)$1#0($B01#05)7'"')35)
6'$5)2$?0"535)7"3>(06'5C)D)($?"3)205#$1'4
450)#'1#3)'35)05#;2'1#05)20)($&01&$'#;"'5)
0)7E54B"'2;'@A05-)&363)'35)7"3%55$31'$5)
:;0)50)207'"'6)&36)7"3>(06'5)&;<')2$%4

culdade de resolução não se satisfaz com 
3);53)20).0""'601#'5)#"'2$&$31'$5C)F05#')
2ª edição revista e aumentada, os autores 
tiveram em conta os comentários e suges4
#A05)"0&0>$235-)1360'2'601#0)20)7"3.054
sores de outras universidades, revendo e 
60(83"'123)3)#09#3-)20501?3(?01)23)6'$5)
algumas matérias e acrescentando outros 
#06'5)0)'>3"2'B015)1'5)6'#G"$'5)06):;0)
$553)1=3)'&31#0&$'C

ORACLE 10g E 9i | PARA PROFISSIONAIS
ANTÓNIO RODRIGUES

H5#0)($?"3)'>3"2')35).;12'601#35)2')'26$4
1$5#"'@=3)2')>'50)20)2'235)D"'&(0)IJB)0)
K$)0)205#$1'450)')#3235)':;0(05-)7"3%55$34
1'$5) 3;) 05#;2'1#05-) :;0) 7"0#01206)234
6$1'")05#0)7320"353)7"32;#3)20)softwareC)
!&367'18')'5).'505)20)7('10'601#3-)20)
instalação e de utilização e os vários as4

70&#35) 20) '26$1$5#"'@=3) 7"3%55$31'() 20)
;6)5$5#06')20)7"32;@=3C)D5)2$?0"535)&'4
7L#;(35)&31#M6)09067(35)0)&'535)7"N#$&35)
onde são analisadas situações e resolvidos 
7"3>(06'5)&31&"0#35-):;0)#3"1'6)05#0)($?"3 
1;6')?0"2'20$"')O.0""'601#')20)#"'>'(83PC

SQL | STRUCTURE QUERY LANGUAGE
LUÍS DAMAS

D>"').;12'601#'()0)20)(0$#;"')3>"$B'#E"$'-)
&315$20"'2');6)&(N55$&3)06)Q3"#;B'(-):;0)
&3>"0)3)'&0553)')>'505)20)2'235)'#"'?G5)2')
($1B;'B06)RSTC)!5)6'#G"$'5)5=3)'7"0501#'4
2'5)20) .3"6')20#'(8'2')0)7"'B6N#$&'-) "04
&3""0123)')6U(#$7(35)0906)7(35)20)&36'14
235):;0)5=3)097($&'235)&36)3)20#'(80)5;4) 
%&$01#0) 7'"') 50) #3"1'"06) '&055L?0$5-) :;0")
'35) (0$#3"05) 506) :;'(:;0") 0970"$M1&$') 20)
7"3B"'6'@=3):;0")'35):;0)<N)7"3B"'6'6)
&363)6'1;'()20)&315;(#'C)F05#')13?')02$4

ção, revista e aumentada, foram adiciona4
235):;'#"3)13?35) &'7L#;(35) :;0)70"6$#06)
'3)(0$#3")#0");6')7'13"V6$&')B(3>'()53>"0)3)
&31#09#3) 06) :;0) 50) $150"06) '5) >'505) 20)
dados e os sistemas de informação, nomea4
2'601#0) 35) ?N"$35) 6320(35) 20) >'505) 20)
2'235-)2050183)20)>'505)20)2'235-)13"6'4
($/'@=3-)01#"0)3;#"35C)R=3)$12$&'2'5)'5)2$.04
"01@'5)135):;'#"3)7"$1&$7'$5)R$5#06'5)W05#34
res de Bases de Dados: Access, SQL Server, 
D"'&(0)0)XYRSTC

!"Introdução, instalação  
e arquitectura do SGBD 
Oracle

!"Oracle Enterprise 
Manager

!"Oracle Enterprise 
Manager 10g Grid Control

!"Gestão de armazena-
mento, de segurança,  
de auditoria e de redes 
com BD Oracle

!"Segurança e recuperação 
de bases de dados

!"Agentes reactivos
!"Agentes de procura
!"Agentes baseados  

em conhecimento
!"Agentes aprendizes
!"Agentes adaptativos
!"Sociedades de agentes
!"Conhecimento imperfeito
!"Linguagem natural
!"Visão e Robótica

!"DDL, DML e DCL
!"Criação de views e índices
!"Funções estatísticas
!"Joins
!"Ordenação
!"Subqueries
!"Cursores
!"Comandos SELECT/ 

/INSERT, UPDATE  
e DELETE/CREATE, ALTER  
e DROP/GRANT e REVOKE 

BASES DE DADOS & SISTEMAS 
INTELIGENTES

BASES DE DADOS & SISTEMAS 
INTELIGENTES

978-972-722-799-0
440 pp. ! 16,7x24 cm

FUNDAMENTOS DE BASES DE DADOS
FELIZ GOUVEIA

H5#0)($?"3)G)3)7"$60$"3)06)73"#;B;M5)53>"0)
5$5#06'5) 20) B05#=3) 20) >'505) 20) 2'235)
*RWZ[,-):;0)G)2$"0&$31'23)09&(;5$?'6014
#0) '35) '(;135) 235) &;"535) 20) 01B018'"$')
$1.3"6N#$&') 0) 5$5#06'5) 20) $1.3"6'@=3C)
H5#N)3"B'1$/'23)06)II)&'7L#;(35\)35)]'7L4
#;(35)I-)^-)_)0)`)2$/06)"0570$#3)a5)&'6'2'5)
:;0)05#=3)2$"0#'601#0)09735#'5)a)$1#0"'4
@=3)&36)3);#$($/'23"-)0)&;<3)&3180&$601#3)
G)05501&$'()7'"')');#$($/'@=3)20);6)RWZ[b)
35)]'7L#;(35)c-)d-)e-)f)'>3"2'6)'5)&'6'4

2'5) $1#0"1'5) 20) ;6) RWZ[-) &;<3) &3180&$4
601#3)G)$12$57015N?0()7'"');6')0%&$01#0)
;#$($/'@=3)0)'26$1$5#"'@=3)20);6)RWZ[b)0)
35)]'7L#;(35)K-)IJ)0)II)#"'#'6)23).;1&$31'4
601#3)20)&'6'2'5)$1#0"1'5)23)RWZ[-):;0)
73206)50")&31#"3('2'5)20);6').3"6')3;)
3;#"')70(3);#$($/'23")3;)70(3) '26$1$5#"'4
23")0):;0)73206)#0");6)$67'&#3)2$"0#3)1')
&315$5#M1&$')0)1')2$5731$>$($2'20)2')>'50)
20) 2'235C) +1&(;$) 090"&L&$35) 0) >$>($3B"'%')
"0&36012'2'C

!"Conceitos de Bases de 
Dados

!"Modelo Relacional de 
Dados e Álgebra Relacional

!"Projeto lógico de Bases 
de Dados

!"Linguagem SQL
!"Armazenamento e 

Indexação
!"Consultas e otimização de 

consultas
!"Gestão de Transações
!"Controlo de Concorrência
!"Níveis de Isolamento
!"Recuperação

BASES DE DADOS & SISTEMAS 
INTELIGENTES

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO
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CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO
AutoCAD 2013 & AutoCAD LT 2013 | CURSO COMPLETO
JOSÉ GARCIA

[05#$1'23)')#3235)35):;0)2050<'6)$1$&$'")')
'7"012$/'B06)23)!;#3]![)3;)23)!;#3]![)
Tg-)>06)&363)'35);#$($/'23"05)205505)7"34
B"'6'5) :;0) 10&055$#06) 20) '7"3.;12'") 35)
50;5)&3180&$601#35)0)6$B"'")7'"')')?0"5=3)
^JI_C) H5#') 3>"') #06) 73") >'50) 3) !;#3]![)
&367(0#3-)6'5)'55$1'(')'5)2$.0"01@'5)"0('#$4
?'601#0)'3)!;#3]![)TgC)H5#')3>"')&315#$#;$4
450)&363);6')?0"2'20$"')O"0.0"M1&$')&364
7(0#'P)06)73"#;B;M5)0)70"6$#04(80)236$1'")
#32'5)'5)6'#G"$'5)10&055N"$'5)7'"');6);53)

7"3%55$31'() 23) 7"3B"'6'C) !) '7"0501#'@=3)
2'5)?N"$'5)6'#G"$'5)>'50$'450)53>"0#;23)06)
09067(35) 7"N#$&35-) $1&(;$123) 20/01'5) 20)
090"&L&$35)"053(?$235)7'553)')7'553-)35):;'$5)
"0('&$31'6)'5).;1@A05)23)7"3B"'6')&36)5$4
#;'@A05) "0'$5) 20) 2050183C) !) 097($&'@=3) G)
&367(0601#'2') &36) ;6) B"'120) 1U60"3)
20)%B;"'5-)13#'5-)5;B05#A05)0)#";:;05-)"0'(4
@'123)35)7"3&02$601#35)6'$5)0%&'/05C)]314
#0U235)09#"')0)'1093)20)'#;'($/'@=3)7'"')')
?0"5=3)^JI`)06)hhhC.&'C7#

978-972-722-737-2
840 pp. ! 17x24 cm

!"Ribbon; Tabelas
!"Objetos ajustáveis 

automaticamente  
à escala

!"Extrair dados do desenho
!"Referências externas 

(DWG, PDF, etc.)
!"Modelar em 3D
!"Cotagem
!"Layouts
!"Imprimir vários desenhos
!"Macros
!"Constrangimentos geo- 

métricos e dimensionais
!"Cloud

CAD

CAD

978-972-722-720-4
344 pp. ! 17x24 cm

AutoCAD | DEPRESSA & BEM
JOÃO SANTOS

Este livro, agora com uma nova e moder4
1') '7"0501#'@=3) B"N%&'-) .3$) 3"B'1$/'23)
20) .3"6') 05#";#;"'2'-) 6;$#3) 7"N#$&') 0)
7"3.;5'601#0) $(;5#"'2'-)>010%&$'123)23)
5'>0")20);6)';#3")&36)6'$5)20)_J)($?"35)
05&"$#35)53>"0)]![)0)&36)('"B35)6$(8'"05)
20)83"'5)20).3"6'@=3C)!#"'?G5)20)6'$5)20)
dJ)090"&L&$35)7"N#$&35-)097($&'235)7'553)')
7'553-)015$1'-)1;6)&;"#3)057'@3)20)#064
73-)#3235)35)&31&0$#35)0)&36'1235)$12$54
7015N?0$5)7'"')090&;#'")20501835) #G&1$4

&35) 7"3%55$31'$5C) i#$() :;0") 7'"') :;06)
05#0<')') $1$&$'"450)13)!;#3]![-):;0")50<')
um utilizador ocasional ou regular, este 
($?"3)G)'20:;'23)')#3235)35)&;"535)20)!;4
#3]![)j;12'601#'()*FL?0()I)3;)ZN5$&3,)0)
#'6>G6)'35)&;"535)Essential)20)!g])*Au-

todesk Authorized Training Centers,-):;0")
2')?0"5=3)^JI^):;0")20)?0"5A05)'1#0"$34
"05)23)!;#3]![)0)!;#3]![)TgC)!1093)20)
'#;'($/'@=3)7'"')')?0"5=3)^JI_)2$5731L?0()
06)hhhC.&'C7#

!"Conceitos e comandos 
básicos

!"#$%&%'(%$")*+",)(-.$*/" 
e visualizar desenhos

!"Manipular objetos básicos
!"Layers
!"Criar e editar texto
!"Aplicar tramas
!"Cotar desenhos
!"Compor folhas e preparar 

impressões
!"Aplicar alguns comandos 

avançados

3ds MAX | CURSO COMPLETO
JOÃO BARATA | JOÃO SANTOS

H5#')3>"'-)05&"$#')1;6') ($1B;'B06)5$64
7(05-)7"3.;5'601#0)$(;5#"'2')0)&36)6U(4
#$7(35) 090"&L&$35) 20)'7($&'@=3) #06) &363)
3><0#$?3) 1=3) 5E) ') '7"012$/'B06-) 6'5)
#'6>G6) ') 5;') ;#$($/'@=3) &363) 6'1;'()
20)&315;(#'C)D)($?"3)&3>"0)#32'5)'5)N"0'5)
05501&$'$5) 23) 7"3B"'6') 0) $1&(;$) ?N"$35)
6320(35) "053(?$235C) D5) &'7L#;(35) _) 0) `)
5=3)#3#'(601#0)7"N#$&35-)7"0#0120123450)
:;0)3)(0$#3")&"$0)6320(35):;0)7'5506)73")
#32'5) '5) N"0'5) 23) 7"3B"'6') *6320(3-)

6'#0"$'$5-)(;/05-)&V6'"'-)'1$6'@=3,C)H6)
'7M12$&0) 5=3) '7"0501#'235) ?N"$35) &'535)
7"N#$&35)'2$&$31'$5C)H5#')02$@=3).3$)3><0#3)
20)6U(#$7('5)60(83"$'5-) &36) ') $1&(;5=3)
20)6'$5)090"&L&$35)0)')'2'7#'@=3)2')6'4
#G"$')0)235)09067(35)');6)7U>($&3)6'$5)
?'5#3C) H5&"$#3) &36) >'50) 1') ?0"5=3) ^JI_)
&3>"0) #'6>G6) '5) ?0"5A05) ^JJKk^JIJk)
k^JIIk^JI^)0)X'9)[05$B1C)!1093)20)'#;'4
($/'@=3)7'"')')?0"5=3)^JI`)2$5731L?0()06)
hhhC.&'C7#

!"Primeiro modelo  
e animação

!"Objetos 3D
!"0*1.,)%23*"1-"*&4-5*/
!"Formas, malhas, 

superfícies e polígonos
!"Objetos compostos
!"Materiais
!"Luzes/Iluminação
!"Câmaras e estados  

de cenas
!"Animação e visualização 

realista
!"Efeitos de ambiente  

e visuais

CAD

978-972-722-749-5
568 pp. ! 17x24 cm

SQL SERVER 2012 | CURSO COMPLETO
ALBERTO MAGALHÃES

H5#0) ($?"3) &3>"0) 35) '570#35) .;12'6014
#'$5)2')'26$1$5#"'@=3)20)>'505)20)2'235)
06)RST)R0"?0")^JI^)0)#06)&363)3><0#$4
?3) 50") ;6) $15#";601#3) 20) '73$3) 7'"')
#3235) ':;0(05) :;0-) :;0") 05#0<'6)') $1$4
&$'"450) 1') '26$1$5#"'@=3) 20) >'505) 20)
2'235):;0")05#0<'6)8'>$#;'235)')055'5)

lides no dia a dia, necessitem de um guia 
:;0)35)';9$($0)1')"0'($/'@=3)23)50;)#"'4
>'(83C)[05#$1'450)')'26$1$5#"'23"05)20)
>'505)20)2'235-)3;#"35)7"3%55$31'$5)20)
g+-)05#;2'1#05)0)&;"535)20).3"6'@=3C)i#$()
#'6>G6)7'"')')&0"#$%&'@=3)2')X$&"353.#)
06)RST)R0"?0"C

978-972-722-746-4
680 pp. ! 17x24 cm

!"67/5%'%23*"-")*7,89$%23*"
do SQL Server 2012

!"Management Studio
!"Manutenção, monitoriza- 

ção, segurança e reposição 
de bases de dados

!"Administração multisser- 
vidor

!"Alta disponibilidade
!"Integration Services
!"Reporting Services

BASES DE DADOS & SISTEMAS 
INTELIGENTES
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CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

PROGRAMAÇÃO EM AutoCAD COM AutoLISP E Visual LISP
FERNANDO LUÍS FERREIRA

H5#0)($?"3).3$)20501?3(?$23)&36)3)3><0#$?3)
20)70"6$#$")')$1$&$'@=3)0)3)20501?3(?$6014
#3)2')7"3B"'6'@=3)06)!;#3T+RQ)0)l$5;'()
T+RQC)!3)(31B3)205#')3>"')?0"$%&'635):;0)
7"3B"'6'")06)!;#3]![)G)5$67(05-)'&055L4
?0()0)20)09#"06');#$($2'20C)!#"'?G5)20)704
:;0135)09067(35):;0)'&367'18'6)&'2')
.;1@=3-) 3) (0$#3") #0"N) ;6') 0?3(;@=3) 7"34
B"055$?')a)602$2'):;0)70"&3""0)35)#06'5)
'7"0501#'235-)&3153($2'123)05505)&31804
&$601#35)&36)090"&L&$35)6'$5)0('>3"'235C)

H5&"$#3)1;6')($1B;'B06)5$67(05-)20)&'"N4
#0")09#"06'601#0)7"N#$&3-)7"3.;5'601#0)
$(;5#"'23)&36)09067(35)20)'7($&'@=3-)05#0)
($?"3)7"0#0120)2056$5#$%&'")')&367(09$2'4
20)2')7"3B"'6'@=3)06)!;#3]![C)[05#$1'4
23-)>'5$&'601#0-)')#3235)35);#$($/'23"05)
20)!;#3]![):;0) 7"0#012'6)20501?3(?0")
'5)5;'5)7"E7"$'5)'7($&'@A05-)';#36'#$/'14
23)#'"0.'5-)05#0)($?"3)G)U#$()7'"')'":;$#0#35-)
01B0180$"35)20)?N"$'5)N"0'5-)205018'234
"05-)7"3<0#$5#'5)0)#37EB"'.35C)

CAD

978-972-722-714-3
396 pp. ! 17x24 cm

!"Rotinas e comandos com 
pausas para introdução 
de dados

!"Automatização de 
processos de projeto  
e desenho

!"Caixas de diálogo
!"Manipulação de objetos
!"Cálculos matemáticos 

com parâmetros geomé- 
tricos dos objetos

!"Comunicar com outros 
programas

AutoCAD Civil 3D | DEPRESSA & BEM
J. JOÃO DE SOUSA

Este livro ensina a utilizar o AutoCAD Civil 
_[-);6').0""'601#'):;0)(80)70"6$#0)B04
"$"-)20).3"6')7'"#$(8'2')0)$1#0B"'2'-)#323)
3) &$&(3)20)090&;@=3)20);6)7"3<0#3) #3734
B"N%&3k"323?$N"$3-)20520)')"0&3(8')2')$14
.3"6'@=3)20) &'673)'#G)a) &31&(;5=3)235)
#"'>'(835-)7'55'123)70(')6320('@=3)0)'?'4
($'@=3)20)?N"$35)&01N"$35C)[05#$1'450-)73")
isso, a todos os envolvidos na execução de 
;6)7"3<0#3)20)H1B018'"$')]$?$(-)50<'6)014

B0180$"35-)7"3<0#$5#'5-)#37E)B"'.35)3;)204
5018'23"05C)!)3>"')50B;0);6')%(353%')20)
O'7"0120") .'/0123P-) "0&3""0123) ')6U(#$4
7(35)090"&L&$35)7"N#$&35)7'"')09067($%&'")
'5)2$?0"5'5)'7($&'@A05)0)35) &31&0$#35)2$54
731$>$($/'235) 70(3) ]$?$() _[C) R0"=3) ;#$($/'4
235)2'235)"0'$5)7'"')'7($&'"-)7'553)')7'54
53-)35)&31&0$#35)')5$#;'@A05)&36):;0)35)
7"3%55$31'$5)50)&31."31#'6)13):;3#$2$'4
13-)13)2050670183)2'5)5;'5).;1@A05C

978-972-722-664-1
328 pp. ! 16,7x24 cm

!"Migração do Land Desktop 
para o Civil 3D

!"Nova interface
!"Modelação da superfície 

natural do terreno
!"Elaboração de plantas 
5*:*8$;,)%/

!"Superfícies
!"Projetos de loteamento
!"<$*4-5*"$*1*=.;$.*>":-$,/
!"Corredores
!"Movimentos de terras

CAD

CAD

978-972-722-722-8
532 pp. ! 17x24 cm

AutoCAD 3D 2013 | CURSO COMPLETO
JOÃO SANTOS

!)7"0501#0)3>"') 53."0;);6') $673"#'1#0)
reestruturação em relação a edições an4
#0"$3"05-)1=3)5E)20?$23)a5)U(#$6'5)13?$2'4
205)23)53.#h'"0-)6'5)#'6>G6-)0)7"$1&$4
7'(601#0-)20?$23)');6')3"201'@=3)6'$5)
0%&$01#0)235)'55;1#35)'>3"2'235)0)a)$14
&(;5=3)20)6U(#$7(35)13?35)090"&L&$35C)!5)
diferenças das novas versões são clara4
mente assinaladas, tornando o livro útil 
#'6>G6)7'"')35);#$($/'23"05)2'5)?0"5A05)
^JIJ-)^JII)0)^JI^)0).'&$($#'123)')6$B"'4

@=3)7'"')05#')?0"5=3C)g3235)35)&36'1235)
0)?'"$N?0$5)_[-)506)09&0@=3-)5=3)205&"$4
#35)73"6013"$/'2'601#0)0)&367(06014
#'235)&36)$1U60"'5)$(;5#"'@A05)0)090"&L4
&$35)20)'7($&'@=3) #3#'(601#0) "053(?$235C)
Inclui Prefácio de Luciana Klein de Morais 
*]315;(#3"')0)H570&$'($5#')06)!;#3]![)0)
j;12'23"')2')]![m(0$1)n)Z"'5$(,C)!1093)
20) '#;'($/'@=3) 7'"') ') ?0"5=3) ^JI`) 06)
hhhC.&'C7#

!"Introdução às 3 dimensões
!"Visualização e Edição  

em 3D
!"Sistemas de coordenadas
!"Criação e Edição de 

sólidos e superfícies
!"Entidades lineares
!"Superfícies e Malhas 3D
!"Utilitários 3D
!"Visualização realista

CAD

978-972-722-771-6
580 pp. ! 12x18,5 cm

AutoCAD 2014 & 2013 | GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
JOÃO SANTOS

o) ."0:;01#0)35);#$($/'23"05)23)!;#3]![-)
&36) 3;) 506) 6;$#') 0970"$M1&$'-) #0"06)
2U?$2'5)&363\)F=3)60)(06>"3)23)1360)
23) &36'123) 7'"'pq) D120) G) :;0) 05#0)
&36'123)05#N)135)601;5q)H)05#N)13)rib-

bonq)R0"N):;0)09$5#0)L&310)7'"')0(0q)H5#0)
&36'123)G)13?3q)H)09$5#0)1')?0"5=3)Tgq)
Posso esconder ou isolar entidades sem 
50")73")layerq)F')50:;M1&$')23)M9$#3)2'5)

edições anteriores, este guia, atualizado 
&36) '5) 13?$2'205) 2') ?0"5=3) ^JI`)
097($&'-)20);6').3"6')B"N%&')0)&36)$1U4
60"'5) %B;"'5-) #3235) 35) &36'1235) 0)
todas as variáveis do AutoCAD e do Auto4
]![) TgC) F;6) .3"6'#3) .'&$(601#0) #"'154
73"#N?0(-)05#0)($?"3)G);6').0""'601#')20)
09#"06') ;#$($2'20) 7'"') #0") 5067"0) &314
5$B3C

!"Ficheiros e impressão
!"?*7,89$%2@-/
!"Visualização
!"Desenho
!"Edição
!"Propriedades de entidades
!"Blocos e atributos
!"Cotagem
!"Tramas/3D
!" Importação e exportação 

de informação
!"Normalização e projeto 

colaborativo
!"Utilitários
!"Express Tools
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REVIT 2015 & REVIT LT 2015 | CURSO COMPLETO
JOSÉ GARCIA

H5#0)($?"3)205#$1'450)')#3235)35)'":;$#0#35-)
205018'23"05)0)05#;2'1#05)20)!":;$#0#;"')
:;0)2050<'6)$1$&$'")')'7"012$/'B06)23)rH4
l+g)3;-)<N)50123);#$($/'23"05-)10&055$#'6)20)
;6')3>"')20)&315;(#'):;0)205&"0?')3)6323)
20);53)2'5)7"$1&$7'$5).;1@A05)23)7"3B"'6')
0)35)7"3&05535)20)#"'>'(83)6'$5)0%&$01#05C)
H5#')3>"')'23#');6')'>3"2'B06)>'50'2')

1') "053(;@=3) 20) 5$#;'@A05) "0'$5) &36) :;0)
135)207'"'635)2;"'1#0)')"0'($/'@=3)20);6)
7"3<0#3C) +1&(;$) 20/01'5)20) $(;5#"'@A05-) 134
#'5-)5;B05#A05)0)#";:;05-)"0'(@'123)35)7"34
&02$601#35)6'$5)0%&'/05C)D5)%&80$"35):;0)
50"?06) 20) >'50) '35) 090"&L&$35) 23) ($?"3) 0)
&31#0U235) 09#"') 05#=3) 2$5731L?0$5) 13) 5$#0)
2')02$#3"'-)06)hhhC.&'C7#C

978-972-722-788-4
736 pp. ! 17x24 cm

!"Vistas
!"Filtros e templates
!"Importar e exportar 

formatos CAD
!"Criação e manipulação de 

paredes, pavimentos, 
tetos falsos, coberturas, 
escadas, guardas e 
rampas

!"Inserir portas e janelas
!"Modelação e georrefe-

renciação de terrenos

CAD

978-972-722-635-1
256 pp. ! 17x24 cm

Revit Architecture | CURSO COMPLETO
JOSÉ GARCIA

D>"')205#$1'2')')#3235)35)'":;$#0&#35-)204
5018'23"05) 0) 05#;2'1#05) 20) !":;$#0&#;"')
:;0)2050<06)$1$&$'")')'7"012$/'B06)23)rH4
l+g) !r]s+gH]gtrH) 3;-) <N) 50123) ;#$($/'234
"05-)10&055$#06)20);6')3>"')20) &315;(#')
:;0)205&"0?')3)6323)20);53)2'5)7"$1&$7'$5)
.;1@A05)23)7"3B"'6')0)35)7"3&05535)20)#"'4
>'(83)6'$5)0%&$01#05C)H5#')̂ Cu)02$@=3)'&#;'4
($/'2'-)&36)>'50)1')?0"5=3)^JI^)0)U#$()#'64

>G6)7'"')3;#"'5)?0"5A05-)'2'7#'2')a)13?')
$1#0".'&0) 0) &367(0#'601#0) "0.3"6;('2')
'237#');6')'>3"2'B06)3120)')097($&'@=3)
#0E"$&')G)&367(0601#'2')&36);6)B"'120)
1U60"3)20)%B;"'5-)13#'5-)5;B05#A05)0)#";4
:;05C)D5)%&80$"35):;0)50"?06)20)>'50)'35)
090"&L&$35)23)($?"3)0)&31#0U235)09#"')01&314
#"'6450)2$5731L?0$5)06)hhhC.&'C7#C

Maya | DEPRESSA & BEM
JOÃO REMA

H5#')3>"')70"6$#04(80)205&3>"$")#32'5)'5)
73#01&$'($2'205) 23)X'Y') n) software) "04
&3180&$23)6;12$'(601#0) &363) ') .0""'4
601#') 20) 0(0$@=3) 7'"') "0&"$'") 20520) 35)
mais famosos efeitos visuais de Hollywood 
'35)<3B35)20)U(#$6')B0"'@=3)6'$5)"0&014
#05-)01#"0)6;$#'5)3;#"'5)7355$>$($2'205C)
H90"&L&$35-)"053(?$235)7'553)')7'553-)015$4
1'64(80)')236$1'")#32'5)'5).0""'601#'5)
05501&$'$5)7'"')"0&"$'")#3235)35)50;5)7"34

<0&#35C) +1U60"'5) $(;5#"'@A05)0);6')($14
B;'B06)5$67(05)0)097($&'#$?')70"6$#064
4(80)'7"00120")#3235)35)&31&0$#35)0)35)7"34)) 
&05535)20)7"32;@=3)"0.0"01#05)'3)X'Y'-)
50<')06)6320('@=3-)'1$6'@=3-)#09#;"$/'4
@=3)3;)$(;6$1'@=3C)Q'"')X'Y')^JJK-)6'5)
&367'#L?0()&36)?0"5A05)'1#0"$3"05)0)&36)
'&#;'($/'@=3)7'"')') ?0"5=3)^JIJ)13) site 
2')02$#3"'C)+67"0553)')&3"05C

Autodesk Inventor 2013 | CURSO COMPLETO
AMÉRICO COSTA

H5#')3>"'-)'67('601#0)$(;5#"'2'-)09067($%4
&')#3235)35)&31&0$#35)0)#012M1&$'5)2')7"3#34
#$7'B06)2$B$#'(-)>06)&363)#32'5)'5).;1&$34
1'($2'205)2')'7($&'@=3)1')N"0')2')6320('4
@=3)_[C)!7"0501#'123);6)#09#3)v;$23)0)20)
.N&$()&367"0015=3-)05#0)($?"3)70"6$#0)'3)(0$4
#3") ;6')'7"012$/'B06)';#E136')'#"'?G5)
20) &'7L#;(35) &36735#35)73");6')097('1'4
@=3)#0E"$&')0);6)&31<;1#3)20)090"&L&$35)7"N4
#$&35C)F3)%1'()20)&'2')&'7L#;(3-)3)(0$#3")014
&31#"') ;6) "05;63) 235) 7"$1&$7'$5) #E7$&35)

'>3"2'235)0)"0570#$?'5)2$&'5C)[$"$B$23)')#34
235)35)7"3%55$31'$5)2')N"0')23)]![)0)')7"34
.0553"05)0)05#;2'1#05)23)H15$13)R;70"$3")0)
Q"3%55$31'():;0)7"0#01206)0?3(;$")7'"')')
13?') 0"') 2') 7"3#3#$7'B06)2$B$#'(C) !>3"2')
todas as funcionalidades das versões 
^JIIk^JI^k^JI_C) +1&(;$) B(355N"$3) &36) &3"4
"057312M1&$')20)#0"635)06)73"#;B;M5)0;4
"370;)0)73"#;B;M5)23)Z"'5$(C)!1093)20)'#;'4
($/'@=3) 7'"') ') ?0"5=3) ^JI`) 2$5731L?0() 06)
hhhC.&'C7#

978-972-722-682-5
688 pp. ! 17x24 cm

!"Vistas
!"Filtros e templates
!"Importar e exportar 

formatos CAD
!"Criação e manipulação  

de paredes, pavimentos, 
tectos falsos, coberturas, 
escadas, guardas e rampas

!"Inserir portas e janelas
!"Modelação e georreferen- 

ciação de terrenos

!"Interface
!"Ferramentas para 

modelar objectos
!"Ilustrar e texturizar 

objectos
!"Animar e dar vida a objec- 

tos ou personagens
!"Iluminar cenas previa- 

mente construídas
!"Exportar animações  

em sequências de imagens 
ou clips de vídeo (Render)

!"Modelação 3D
!"Quinagem plana  
-"<'%7.,)%2@-/"-+")(%:%

!"Montagens e lista  
de peças

!"Construção soldada  
e metálica

!"Cálculo por Elementos 
Finitos, Diagramas  
1-"+*+-75*/"A-5*$-/" 
e de esforços transversos

!"Parametrização
!"Renderização e Animação

CAD

978-972-722-736-5
724 pp. ! 17x24 cm

CAD

CAD

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPARAÇÃOPREPARAÇÃO
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978-972-722-366-4
440 pp. ! 17x24 cm

ILLUSTRATOR CS3 & CS4 | CURSO COMPLETO
CATARINA LÉLIS

!>53(;#'601#0)$1#0B"'23)&36)'5)"05#'14
#05)'7($&'@A05)2')6'"&'):;0)3)20#G6-)3)
+((;5#"'#3")'55;60450)"'7$2'601#0)&363)
o software)(L20")20)&"$'@=3)?0&#3"$'(-)2$54
731$>$($/'123).;1@A05)0)&'7'&$2'205)U1$4
&'5):;0)"05731206)'35)6'$5)3>5&;"35)"04
:;$5$#35)235)designers e ilustradores, tudo 
B"'@'5)a5)73#01&$'($2'205)$1&31#3"1N?0$5)
2'5)?0"5A05)]R_)0)]R`C)!)50(0&@=3)0)2$5#"$4

>;$@=3)235)&31#0U235)5=3)50:;01&$'$5-)#3"4
1'123)05#0)6'1;'()$12$&'23)7'"')'7"012$4
/'B06-)6'5)6;$#3)7"N#$&3)7'"');6')&314
5;(#')"N7$2'C)g32'5)'5)3"$01#'@A05)5=3)$(;54
#"'2'5)&36)$6'B015)09#"'L2'5)2$"0&#'6014
#0)23)+((;5#"'#3"-)#'1#3)2')?0"5=3)]R_)&363)
2')?0"5=3)]R`-)05#'123)05#'5)20?$2'6014
#0)'55$1'('2'5C)+67"0553)')&3"05C

!"Ambiente de trabalho
!"Objectos vectoriais
!"Organização e composi-

ção de objectos
!"Cor, transparências, 

modos de mistura
!"Efeitos especiais
!"Aplicação de estilos  
-")*7/5$923*"1-"8$;,)*/

!"Texto e formatação
!"Técnicas de ilustração
!"Impressão

DESIGN & MULTIMÉDIA

978-972-722-724-2
240 pp. ! 14,5x21 cm

DESIGN & MULTIMÉDIA

DESIGN & MULTIMÉDIA

978-972-722-569-9
168 pp. ! 21x27,5 cm

FOTOGRAFIA DIGITAL | TÉCNICAS COM PHOTOSHOP
MAGNO URBANO

H5#')13?')02$@=3)2')3>"'-)05&"$#')20);6')
.3"6')5$67(05)0)3><0&#$?'-)'7"0501#'-)53>)
').3"6')20)#G&1$&'5)0)2$&'5-)'5).;1&$31'4
($2'205)23)Q83#35837-)7"3B"'6')(L20")13)
#"'#'601#3)20)$6'B015C)]36)3)('1@'6014 
#3) 2') ?0"5=3) ]Rc) .3"'6) 097'12$2'5) '5)
."31#0$"'5)2')5;');#$($/'@=3-)7320123)50")
;#$($/'23)1=3)5E)7'"')')6'1$7;('@=3-)#"'4
#'601#3-)"05#';"3)0)0:;$(L>"$3)2'5)5;'5)$6'4
B015)2$B$#'$5-)6'5)#'6>G6)7'"')&"$'")0)02$4

#'")%(605-).'/0")602$@A05)7"0&$5'5-)&31#'4
gem de elementos, visualização e análise 
20)$6'B015)6G2$&'5-)&36735$@A05).3#3B"N4
%&'5)n)'55;1#35)20)B"'120)$1#0"0550)7'"')
:;'(:;0") 70553') :;0) ($20) &36) $6'B015)
3;) .3#3B"'%'5) 0) #'6>G6)7'"') 7"3%55$34
1'$5)&363\)'":;$#0&#35-)01B0180$"35-)>$E4
(3B35-) 6G2$&35) 0) 3;#"35) 7"3)%55$31'$5) 2')
N"0')20)R'U20C)+67"0553)')&3"05C

DESIGN PELO DESENHO | EXERCÍCIOS, JOGOS, PROBLEMAS E SIMULAÇÕES
PHILIP CABAU

T$?"3)20)090"&L&$35)>'50'23)1;6')&367$4
('@=3)20)2$5735$#$?35)n)06).3"6')20)01;14
&$'235)n)&31&0>$235)7'"')';9$($'")3)205014
?3(?$601#3)2')7"N#$&')23)2050183)1')N"0')
23)205$B1C)D5)090"&L&$35)20)2050183)':;$)
'7"0501#'235)70"6$#06)097(3"'");6)?'54
#3)(0:;0)20)6'#0"$'$5-).3"6'5)0)&31#0U235-)
a)602$2'):;0)50)7"363?0);6')6'$3")&3154) 
&$M1&$')23)2050183)01:;'1#3)60&'1$563)

3"B'1$/'23")20)7015'601#35)0)5015'@A05-)
73123)')0970"$601#'@=3)06)63?$601#3C)
t6')3>"')205#$1'2')')05#;)2'1#05)0)7"3%54
5$31'$5)23)205$B1)0)2')'":;$#0&#;"')0)')#34
235)35) $1#0"055'235)1')7"N#$&')7"3<0&#;'()
23)2050183)0)2'5):;05#A05) "0('&$31'2'5)
&36)3)7015'601#3)235)3><0&#35)1')&;(#;4
"') 6'#0"$'() &31#0673"V10'C) Q"0.N&$3) 20)
j0"1'123)Z"L/$3C

ARTE DIGITAL | TÉCNICAS DE ILUSTRAÇÃO DIGITAL
ANTÓNIO BATISTA

t6)($?"3)202$&'23)a)13?').3"6')20).'/0")
'"#0)'#"'?G5)20)&367(09'5)0:;'@A05)6'4
temáticas e mosaicos intermináveis de co4
"05-)#"'2;/$235)06)7$9G$5)0)?0&#3"05C)t6')
'>3"2'B06)')?N"$'5)'7($&'@A05)0)') $1#04
"'&@=3)01#"0)'6>'5)20)6323)')3>#0")534
>0">'5)&36735$@A05)B"N%&'5C)D)Q83#35837)
&363);6)&01#"3)20)'7($&'@A05)B"N%&'5)^[)

0)_[-)235):;'$5)"0.0"$635\)3)Q'$1#0"-)3)+((;54
#"'#3"-) 3) Q350"-) 3) Z"Y&0-) 3) ]3"0(["'h)0) 3)
X'1B')R#;2$3C) o);6')3>"')2$"0&$31'2')')
7"3%55$31'$5)B"N%&35-)$(;5#"'23"05)&"$'#$?35-)
05#;2'1#05)0)')#3235)35)&;"$3535):;0)B354
#'6)23)6;123)B"N%&3C)+67"0553)')&3"05C

978-972-722-715-0
296 pp. ! 17x24 cm

!"Restaurar imagens
!"Objectos tridimensionais
!"Imagens HDR
!"Exportar para iPhone, 

iPad, YouTube, ...
!"Formato DICOM
!"Criar imagens para a Web
!"Alterar tamanho de ima- 

gens por relevância pixels
!"Efeitos de banda 

desenhada
!"Novas ferramentas     

(ex.: Puppet Warp)

!"80 enunciados de desenho
!"BC-$)D).*/"1.=-$/.,)%1*/" 

e abrangentes
!"Conceitos da cultura visual, 

material e do projecto
!"Notas pedagógicas  

dos exercícios
!"Enquadramento teórico 

aos exercícios: o tema  
do desenho

!"Recursos para criar  
e editar imagem

!"Técnicas de ilustração 
para banda desenhada

!"Soluções para caricatura  
e cartoon

!"Concept Art – Matte Paint

DESIGN & MULTIMÉDIA
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MULTIMÉDIA E TECNOLOGIAS INTERATIVAS
NUNO RIBEIRO

H5#0)($?"3-)&315$20"'23)<N)3)O&(N55$&3P)06)
(L1B;')73"#;B;05'-)#06)&363)3><0#$?3)7"$14
&$7'() '7"0501#'") ;6') $1#"32;@=3) .;12'4
601#'2'-) &('"'-) '&055L?0(-) $1#0B"'2') 0)
'>"'1B01#0)'35)&31&0$#35-)#0&13(3B$'5)0)
60#323(3B$'5):;0)5;73"#'6)3)20501?3(4
?$601#3) 20) '7($&'@A05)6;(#$6G2$') 0) 8$4
70"6G2$')$1#0"'#$?'5C)!7"0501#'6450-)20)
;6').3"6')v;$2'-)'5)13@A05).;12'6014
tais associadas a multimédia, incluindo 
35) &31&0$#35-) '5) #G&1$&'5) 0) 35) 09067(35)

6'$5)'#;'$5)53>"0)35)?N"$35)#$735)20)'7($4
&'@A05)6;(#$6G2$'C)D)($?"3)3.0"0&0)'5)>'4
505)0)35)7"$1&L7$35):;0)70"6$#06)&367"04
0120")0)"0'($/'")3)20501?3(?$601#3)20)7"34
<0#35)6;(#$6G2$'-)"0&3""0123)'):;'$5:;0")
.0""'601#'5)20)';#3"$')6;(#$6G2$'C)H5#')
nova edição foi atualizada com informa4
@=3)53>"0)'5)6'$5)"0&01#05)#0&13(3B$'5)0)
.0""'601#'5)6;(#$6G2$'-) '7"0)501#'123)
13?'5)7"3735#'5)20)7"3<0#35)7"N#$&35)13)
U(#$63)&'7L#;(3C

!"HTML 5
!"Realidade aumentada  

e visão por computador
!"Superfícies interativas 

multitoque
!"Blended learning  

e m-learning
!"Scripting
!"Blu-ray
!"Web 2.0
!"Web 3.0
!"TV digital 3D
!"Design de aplicações 

multimédia para 
dispositivos móveis

978-972-722-744-0
664 pp. ! 17x24 cm

DESIGN & MULTIMÉDIA

978-972-722-728-0
272 pp. ! 17x24 cm

DESIGN & MULTIMÉDIA

978-972-722-679-5
448 pp. ! 17x24 cm

INDESIGN CS5 | CURSO COMPLETO
CATARINA LÉLIS

T$?"3)53>"0)3)software)20)0(0$@=3)235)7"34
%55$31'$5)23)205$B1-)3)+1[05$B1)]Rc-):;0-)
105#')?0"5=3-)?0$3)$1#"32;/$")0(0?'235)1L4
?0$5)20)7"32;#$?$2'20)0) &3('>3"'@=3)1')
$12U5#"$')B"N%&'C)H5#')3>"')205#$1'450-)7"$14
&$7'(601#0-)')'"#04%1'($5#'5-)B"N%&35-)#$4
7EB"'.35-)7"3%55$31'$5)20)[05$B1)0)')054
tudantes de cursos de formação na área 
23)[05$B1-)6'5)#'6>G6)7320"N)50")U#$()

7'"')#323)3)7U>($&3)06)B0"'()0)')#3235)35)
;#$($/'23"05)23)+1[05$B1):;0)7"0#012'6)
'&#;'($/'")35)50;5)&3180&$601#35)7'"')')
?0"5=3)]RcC)!)2$5#"$>;$@=3-)50(0&@=3)0)'"4
"'1<3)235)&31#0U235)5=3)50):;01)&$'$5)3):;0)
#3"1')05#0)($?"3)$20'()7'"')')'7"012$/'B06)
0);6')3>"')7'"')&315;(#')"N7$2'C)+67"054
53)')&3"05C

INTRODUÇÃO AO DESIGN DE INTERFACES
MANUEL J. FONSECA | PEDRO CAMPOS | DANIEL GONÇALVES

!5)+1#0".'&05)Q0553'4XN:;$1')*+QX,)5=3)')
.'&0)?$5L?0()20):;'(:;0")5$5#06'C)H6).;1@=3)
2');5'>$($2'20)3.0"0&$2')73")05#'5)$1#0".'4
&05-)3)7"32;#3)7320)50");6)5;&0553)3;);6)
."'&'553C)H5#0)($?"3)'>3"2')35)?N"$35)7'5535)
23)205$B1)2'5)+1#0".'&05)t#$($/'23")*+t,-)$14
&(;$123);6)&31<;1#3)20)7"$1&L7$35-)7"N#$&'5)
0)#G&1$&'5):;0)73206)50");5'2'5)06):;'(4
:;0")'7($&'@=3)$1#0"'#$?'C)]36)6U(#$7(35)
09067(35)7"N#$&35-)05#')3>"')'7"0501#')35)
&31&0$#35):;0)70"6$#06)&367"00120")0)

'7($&'")'5)?N"$'5).'505)23)20501?3(?$601#3)
$#0"'#$?3)20);6')+tC)!3)"0('&$31'")')#03"$')
&36)5$#;'@A05)7"N#$&'5-)05#0) ($?"3)&315#$#;$)
1=3)5E);6')>'50)20)"0.0"M1&$')#0E"$&')7'"')
conteúdos universitários relacionados com 
')N"0')20)+QX-)6'5)#'6>G6);6)B;$')7"N4
#$&3)7'"')7"3%55$31'$5)$1#0"055'235)06)604
(83"'") ') ;5'>$($2'20) 235) 50;5) 7"32;#35)
inte r'#$?35C)+1&(;$)B(355N"$3)&36)')&3""054
7312M1&$')235)7"$1&$7'$5)#0"635)#G&1$&35)
06)Q3"#;B;M5)0)+1B(M5C

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE SOM
NUNO FONSECA

D):;0)G);6') ($B'@=3)')w`)2Zq)S;'()G)')
diferença entre um auxiliar Pre e um auxi4
liar Postq)Q'"'):;0)50"?0)&'2')7'"V60#"3)
20);6)&367"0553"q)S;'()20?0)50")') ."04
:;M1&$')20)'635#"'B06)');5'"q)Q'"'):;0)
serve o wordclockq)S;'()')2$.0"01@')01#"0)
[3(>Y)R;""3;12)0)[3(>Y)[$B$#'(q)]363).'4
/0");6')&'7#'@=3)0)6$5#;"')06)Surround 

cCIq)S;'$5)'5)?'1#'B015)20);6)line arrayq)
H5#'5)5=3)'701'5)'(B;6'5)2'5)70"B;1#'5)

'):;0)7320"N)"0573120")&36)3)($?"3)Intro-

dução à Engenharia de SomC)]360@'123)
70(35)&31&0$#35)>'50)0)'&'>'123)&36)'(4
B;6'5)2$&'5)7"N#$&'5-)05#0) ($?"3)7320)50")
($23) 73") 5$67(05) $1#0"055'235) &363) 73")
7"3%55$31'$5C)R06)01#"'")06).3"6'($5635)
6'#06N#$&35-)'5)#0&13(3B$'5)0)35)0:;$7'4
601#35) 5=3) '>3")2'235) &36) 20#'(80-) $14
&(;$123)#;23)3):;0)7"0)&$5')20)5'>0")53>"0)
mono, stereo e surroundC

978-972-722-738-9
344 pp. ! 17x24 cm

!"Instalação
!"Área de trabalho
!"E-,7.2@-/"1*"1*)9+-75*
!"Objectos
!"Texto
!"Cor e efeitos
!"?*75$*'*"1-",)(-.$*/
!"Listas e tabelas
!"Estilos
!"Livros
!"Multimédia
!"F-=./3*",7%'"-")$.%23*" 

de PDF
!"Impressão

!"Design iterativo
!"Design centrado  

no utilizador
!"Protótipos que podem  

ser criados e avaliados 
em pouco tempo,  
sem fazer código

!"Aprender a fazer ecrãs 
que respeitam as regras 
de design e que facilitam 
a realização das tarefas

!"Erros mais comuns  
no design de páginas Web 
e aprender a evitá-los

!"Som e Psicoacústica
!"Microfones
!"?*'97%/G"%+:'.,)%1*$-/" 

e cabos
!"Mesas de mistura
!"Áudio digital
!" CD, DAT, MiniDisc, DVD, 

SACD, DVD-Audio e Blu-ray
!"Surround
!"MIDI
!"Hardware e software 

áudio
!"Mono, stereo e surround
!"Masterização
!"Acústica de salas 

DESIGN & MULTIMÉDIA

DESIGN & MULTIMÉDIA
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978-972-722-764-8
248 pp. ! 17x24 cm

978-972-722-698-6
464 pp. ! 17x24 cm

SISTEMAS E TÉCNICAS DE PRODUÇÃO ÁUDIO
MIGUEL PINHEIRO MARQUES

H5#0)($?"3)'>3"2')3).;1&$31'601#3)0)')3704
"'@=3)235)0:;$7'601#35)0)2'5).0""'601#'5)
20)7"32;@=3)N;2$3-)7'"')7"32;@=3)20)6U4
5$&'C)[0520)5$5#06'5)20)05&;#')0)631$@=3-)
B"'?'23"05)2$B$#'$5) 0) '1'(EB$&35-)6$&"3.34
105-) &367"0553"05-) 0:;'($/'23"05) 3;) 7"34
&055'23"05) 20) 0.0$#35-) 5=3) '7"0501#'2'5)
&'2') ;6') 205#'5) 6'#G"$'5-) 7'"') :;0) 50)
7355')&3180&M4('5)20).3"6')'?'1@'2')0)#$4
"'") 3) 60(83") "012$601#3) 20) &'2') ;6'C)

Além de se focar no funcionamento e na 
370"'@=3)235)0:;$7'601#35)0)5$5#06'5)20)
7"32;@=3)N;2$3-)05#0) ($?"3)205&"0?0)'5)2$4
?0"5'5) #G&1$&'5) 20) 7"32;@=3) 06) 05#U2$3C)
+12$&'23)7'"')35)7"3%55$31'$5)2')$12U5#"$')
23)N;2$3):;0)7"0#012'6)5'>0")6'$5)53>"0)
'5) .0""'601#'5-)>06)&363)7'"') #3235)35)
01#;5$'5#'5-)6U5$&35-)7"32;#3"05)0)'(;135)
2'5)05&3('5)5;70"$3"05)20)6U5$&'C

GESTÃO DE PROJETOS COM O MICROSOFT PROJECT 2010
RUI FEIO

H5#')3>"')#"'#')235)&31&0$#35).;12'601#'$5)
2')W05#=3)20)Q"3<0#35)0)'7"0501#')3)O&'6$4
183P)7'"')7x")#32'5)'5).;1&$31'($2'205)23)
XR)Q"3<0&#)^JIJ)'3)50"?$@3)235)$1#0"?01$014
#05)1055')'#$?$2'20C)F0(')3)(0$#3")G)'&367'4
18'23)')20501?3(?0"-)06)7'"'(0(3-)3)05#;23)
2'5)2$?0"5'5).'505)2')?$2')23)7"3<0#3)0)')5;')
$67(0601#'@=3)13)Q"3<0&#)^JIJ-);#$($/'123)
f`)090"&L&$35)7"N#$&35):;0)$1&(;06);6)7"34
<0#3)&367(0#3C)D)(0$#3")%&'"N-)'55$6-)'7#3)')
236$1'")1=3)5E)'5).;1&$31'($2'205)>N5$&'5-)

<N)2$5731L?0$5)1'5)'1#0"$3"05)?0"5A05)23)Q"34
<0&#-)6'5) #'6>G6)'5):;0) .3"'6)'2$&$31'4
2'5)1')?0"5=3)^JIJC)H5#0)($?"3)'7"0501#'450)
&363);6)?'($353)';9$($'") 7'"') #3235)35)
7"3%55$31'$5) 01?3(?$235) 1') '#$?$2'20) 20)
W05#=3)20)Q"3<0#35) *7"363#3"05-)2$"0#34
"05)090&;#$?35-)2$"0#3"05)20)7"3<0#3-)&80.05)
20)0:;$7'-)0)#G&1$&35)20)602$@A05)0)%5&'($4
/'@=3,-)0-)#'6>G6-)7'"')35)05#;2'1#05):;0)
#018'6)05#')6'#G"$')13)50;)curriculum aca4
2G6$&3C

!"E-,7.23*"1*":$*4-5*
!"Agendamento
!"Recursos
!"Custos
!"Conclusão do planea-

mento
!"Execução e controle
!"?*75$*'-",7%7)-.$*
!"Encerramento
!"Novas metodologias  

de Gestão de Projetos
!"Linha de tempo
!"!"#$%&'#()*'+$%,-$.

!"B/:-).,)%2@-/"-+";91.*
!"Microfones
!"Colunas e sistemas de 

escuta
!"Gravadores analógicos
!"Sistemas digitais de 

produção áudio
!"Compressores
!"Equalizadores
!"Outros processadores de 

dinâmica
!"Processadores de efeitos
!"Gravação
!"Mistura
!"Masterização

DESIGN & MULTIMÉDIA

GESTÃO DE PROJETOS

978-972-722-794-5
264 pp. ! 16,7x24 cm

DESIGN & MULTIMÉDIA

DESIGN & MULTIMÉDIA

PRODUÇÃO 3D COM BLENDER | DE PERSONAGENS BÍPEDES
PEDRO BASTOS

Em Produção 3D com Blender – de Perso-

nagens Bípedes)7320635)01&31#"'")&31&0$4
#35)0)7"N#$&'5)'?'1@'2'5)2')7"32;@=3)_[)
de um cartoonC) g"'#'450)20);6) ($?"3):;0)
2N)')7355$>$($2'20)'3)(0$#3")20)7355;$");6)
guia criativo e avançado no modelo e ani4
6'@=3)2')70"531'B06)r'.')06)_[C)r'.')
é um cartoon)20)'1$6'@=3):;0)<N).'/)7'"#0)
23)$6'B$1N"$3)$1.'1#$(-)&31#;23)05#')3>"')

205#$1'450-)7"$1&$7'(601#0-)')7"3%55$31'$5)
0)05#;2'1#05)2')7"32;@=3)_[)06)&367;4
#'23"-)1=3)3>5#'1#0)')5;')'&055$>$($2'20)')
#323)3) #$73)20) (0$#3"):;0);#$($/0)')?0"5=3)
^Cc)23)Z(0120"):;0)7320"N)01&31#"'")06)
8##7\kkhhhC>(0120"C3"BkC) o) $673"#'1#0)
#'6>G6)'&367'18'")')(0$#;"')20)'(B;15)
&'7L#;(35) &36) '(B;15) %&80$"35) Z(0120")
:;0)50)01&31#"'6)13)site)2')j]!C

PHOTOSHOP CC | DEPRESSA & BEM
CLÁUDIA PERNENCAR | ISABEL ALCOBIA

O livro Photoshop CC – Depressa & Bem, 
>'50'23)1')?0"5=3)]"0'#$?0)](3;2)*]],)2')
!23>0-)7"0#0120)50");6)6'1;'()20)'7"014
2$/'B06)#"'15?0"5'()a5)7"$1&$7'$5).;1&$31'4
lidades, técnicas, conceitos e comandos, 
'#"'?G5)2')7"N#$&')&36)090"&L&$35)7'553)')
7'553-) :;0") 06) '6>$01#0)y$123h5) :;0")
X'&$1#358C)]36)090"&L&$35)"053(?$235)7'54
53)')7'553-):;0)(80)015$1'6)')236$1'")'5)
.0""'601#'5)05501&$'$5)7'"')3)#"'#'601#3)

e edição de imagem, inúmeras ilustrações 
')&3"05)0);6')($1B;'B06)'&055L?0(-)&('"')0)
097($&'#$?'-) :;0) (80) 70"6$#06) '7"00120")
35)7"$1&$7'$5)&31&0$#35)0) #G&1$&'5)23)Q834
#35837-) 1=3) 05:;0&0123) '5) 13?'5) .0""'4
601#'5)$1#"32;/$2'5)70(')?0"5=3)]]C)+1&(;$)
&'7L#;(3) 20) $1#"32;@=3) a) !23>0) ]"0'#$?0)
](3;2-) 2'123) ') &3180&0") '35) (0$#3"05) '5)
5;'5) 73#01&$'($2'205) 0) 35) 50"?$@35) 31($10)
2$5731L?0$5C)+67"0553)')&3"05C

978-972-722-693-1
368 pp. ! 17x24 cm

!"Modelar a personagem 
Rafa e o cenário

!"Construir o cabelo  
-")*7,89$%$"%"-/5$959$%"
óssea

!"Associar a estrutura óssea 
à personagem

!"Planear e construir 
animações

!"Sincronizar os lábios  
com o som

!"H1.).*7%$"-")*7,89$%$" 
a câmara e as luzes

!"Renderização

!"Adobe Creative Cloud
!"Princípios Fundamentais
!"Personalização das áreas 

de trabalho
!"Técnicas não destrutivas
!"Layers, cores e texto
!"Técnicas de desenho e de 

pintura
!"Retoque de imagens
!"Intercâmbio entre 

programas Adobe
!"I:5.+.J%$",)(-.$*/":%$%"%"

Web

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO
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HARDWARE & ARQUITETURA 
DE COMPUTADORES

978-972-722-770-9
240 pp. ! 17x24 cm

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DIGITAIS
CARLOS BAPTISTA

F3)13553)2$')')2$'-)?$?0635)60"B;(8'235)
13)6;123)2')0(0#"E1$&'-)20520)3)#0(06E4
?0(-)7'55'123)70(35)&367;#'23"05-)';#34
6E?0$5-)0#&C)R'>0635)#"'>'(8'")&36)055'5)
#0&13(3B$'5-)6'5)1=3)5'>0635)&363)G):;0)
0('5).;1&$31'6C)H5#0)($?"3)'>3"2')055')&364
7(09$2'20)0)097($&')20);6)6323)5$67(05)0)
&36) ;6') ($1B;'B06) '&055L?0(-) 20) .N&$()
01#012$601#3)0)20)B"'120)'7($&'>$($2'20)
0550)6;123):;0)#'1#3)135).'5&$1'C)!#"'?G5)
20);6')'>3"2'B06)235)'55;1#35)7"$60$4

"'601#0)$1$&$'(-)2073$5)20501?3(?$2')0)&36)
"0&;"53)')090"&L&$35)"053(?$235)0)73")"053(4
?0"-)')3>"')?'$)'3)01&31#"3)235)01#;5$'5#'5)
0)235)'(;135)#'1#3)23)R0&;12N"$3)*&;"535)
7"3%55$31'$5) 20) H(0#"$&$2'20-) H(0#"E1$&') 0)
+1.3"6N#$&',-) &363)23)H15$13)t1$?0"5$#N4
"$3)*&;"535)5;70"$3"05)20)H1B018'"$')H(0#"34
#G&1$&'-)H(0#"E1$&')0)+1.3"6N#$&',-):;0)7"04
#012'6)$1$&$'"450)13)6;123)2')0(0#"E1$&'C)
H5#N)#'6>G6)20)'&3"23)&36)3)7"3B"'6')
235)&;"535)7"3%55$31'$5C

!"Sistemas de numeração
!"Circuitos lógicos
!"Circuitos combinatórios
!"Circuitos sequenciais
!"Memórias

978-972-722-789-1
792 pp. ! 17x24 cm

HARDWARE & ARQUITETURA 
DE COMPUTADORES

CURSO TÉCNICO DE HARDWARE
JOSÉ GOUVEIA | ALBERTO MAGALHÃES

H5#0)($?"3)'>3"2')')'":;$#0&#;"')20);6)Q])0)
')5;')37#$6$/'@=3)'#"'?G5)23)Z+DR-)')&31%4
B;"'@=3)20);6')"020)0)50;5)7"3#3&3(35)0)')
.3"6')20)20#0&#'")0)"07'"'")'?'"$'5C)F05#')
nova edição foi actualizado e aumentado 
3)&'7L#;(3)^-) #0123)5$23) $1&(;L235)#06'5)
&363)z(B0>"')20)Z33(0-)g03"06')20)[0)
X3"B'1-)W'#05-)X'7'5)20)m'"1';B8)0)"054
70&#$?35)090"&L&$35) "053(?$235-)20) .3"6')')
'20:;'")')5;')6'#G"$')'35)&31#0U235)7"34

B"'6N#$&35)2')N"0')20)!":;$#0&#;"')20)]364
7;#'23"05)235)];"535)Q"3%55$31'$5)20)gG&1$4
cos de Gestão e Programação de Sistemas 
+1.3"6N#$&35)0)20)W05#=3)20)H:;$7'6014
tos Informáticos, do Curso de Edu cação e 
j3"6'@=3)20)!2;(#35)*Hj!,)20)+15#'('@=3)0)
Gestão de Redes Informáticas e do Curso de 
H570&$'($/'@=3)g0&13(EB$&')*]Hg,)20)W05#=3)
20)r0205)0)R$5#06'5)+1.3"6N#$&35C)Q'"')054
#;2'1#05)0)';#3.3"6'@=3C

ARQUITETURA DE COMPUTADORES
JOSÉ DELGADO | CARLOS RIBEIRO

H5#') cCu) H2$@=3) !#;'($/'2'-) "0v0#$123) ')
>3')'&0$#'@=3):;0)')3>"')&31#$1;')')#0")13)
mercado, inclui os últimos avanços tecno4
(EB$&35)?0"$%&'235)'3)1L?0()235)7"3&055'4
23"05) &360"&$'$5-) 6'5) #'6>G6) '3) 1L?0()
2'5)606E"$'5)0)235)70"$.G"$&35-)06)7'"#$4
&;('") 1') '":;$#0#;"') 235) Q]5C) H5#0) ($?"3)
205&"0?0)'5)#G&1$&'5)5;><'&01#05)a5)?N"$'5)
'":;$#0#;"'5)20)&367;#'23"-)20520)35)704
:;0135)6$&"3&31#"3('23"05)'#G)'35)B"'14
205) 50"?$23"05-) 7'55'123) 70(35) 2$5735$#$4

?35)20)&367;#'@=3)70553'()*Q]5-)tablets e 
smartphones,C)]36)ec)B;$A05)20)('>3"'#E4
"$3-)>'50'235)1;6)5$6;('23"-):;0)3)(0$#3")
7320)090&;#'"):;'123):;$50"C)D)($?"3)>'4
50$'450) 1;6) 7"3&055'23") 702'BEB$&3-)
QHQH-)0570&$'(601#0)&31&0>$23)7'"')05#0)
0.0$#3-) 5;73"#'123) '5) &'"'&#0"L5#$&'5) 104
&055N"$'5) 06) :;'(:;0") 7"3&055'23") 6'5)
506) '5) &367($&'@A05) 235) 7"3&055'23"05)
&360"&$'$5C

978-972-722-677-1
488 pp. ! 17x24 cm

!"Do transístor ao digital
!"Microprocessador
!"Barramentos e portas
!"Memórias e unidades  

de armazenamento
!"Montagem de um PC
!"Diagnóstico de erros
!"?*7,89$%23*"1*"K6IL
!"Monitores/cabos/ 

/conectores
!"Arquitectura de uma rede 

!"Instruções e programação 
em linguagem assembly

!"Componentes de um 
computador

!"Projetar um computador
!"Microprogramação, 

processamento em 
estágios (pipelining), 
caches e memória virtual

!"Suporte para SO
!"Processadores, memórias 

e periféricos

HARDWARE & ARQUITETURA 
DE COMPUTADORES

978-972-722-783-9
432 pp. ! 17x24 cm

MICROSOFT PROJECT 2013 | DEPRESSA & BEM
MÁRCIO SILVA

]36)05#0) ($?"3-) '7"012') ') ;#$($/'") 3) Q"34
<0&#-);6').0""'601#'):;0)(80)70"6$#0)B04
"$")20).3"6')7"3%55$31'()3)&$&(3)20)?$2')235)
50;5) 7"3<0#35) 0) &;<') ?0"5=3) ^JI_) #0?0) ')
maior atualização dos últimos anos em ter4
635)20)"0('#E"$35\)13?')$1#0".'&0)<N)7"07'4
"'2') 7'"') touch screens-) 13?35) "0('#E"$35)
&36)B"'%563)6'$5)'70('#$?3-)60(83"$')1')
&3('>3"'@=3) 01#"0)606>"35) 2') 0:;$7') 0)
13?') .3"6')20)#"'>'(8'")1')cloudC)Q'"')')

&3153($2'@=3)235)50;5)&3180)&$601#35-)#0"N)
'&0553)');6)09067(3)7"N#$&3)20)7('10'4
601#3-)090&;@=3)0)&31#"3(3)20);6)7"3<0#3)
'3)(31B3)23)($?"3-)'55$6)&363)')6U(#$7(35)
090"&L&$35)7"N#$&35)13)%1'()235) &'7L#;(35C)
D>"') $20'() 7'"') ;#$($/'23"05) $1$&$'1#05) 0)
7"3%55$31'$5)23)Q"3<0&#)^JI_)0)7'"')B05#34
"05)20)7"3<0#35):;0):;0$"'6)'7($&'")'5)#G&4
1$&'5)23)QXZ3{|C)+1&(;$)'1093)&36)D704
"'@A05)rN7$2'5C

!"Introdução à Gestão de 
Projetos e ao Project 2013

!"Planeamento de ativida- 
des e recursos do projeto

!"Personalização do docu- 
mento do Project

!"Registo da execução
!"Controlo e encerramento 

do projeto
!"Gestão de vários 

documentos
!"Project Server 2013

GESTÃO DE PROJETOS

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO
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978-972-722-602-3
120 pp. ! 17x24 cm

PROF. CHIP EXPLICA INFORMÁTICA
JOSÉ RAINHO | ANA PAULA SILVA

!5) &"$'1@'5) 0) 35) <3?015) '2:;$"06) &36704
tências na área das Tecnologias da Infor4
6'@=3)0)2')]36;1$&'@=3)20).3"6')73;&3)
3"B'1$/'2'C)H5#').3"6')20)'7"0120")(0?'435)
')&360#0")&0"#35)0""35)&"'5535):;0)(3B3)50)
#"'15.3"6'6)06)8N>$#35)2$.L&0$5)20)'>'14
231'")0) .'/06)&36):;0)');#$($/'@=3)2'2')
'35)&367;#'23"05)1=3)0570(80)#323)3)50;)
73#01&$'(C)H5#0)($?"3)205#$1'450)')&"$'1@'5)23)
Primeiro e Segundo Ciclos do Ensino Bási4
&3-)01#"0)35)f)0)35)I^)'135)20)$2'20-)0)7"04

#0120) '7"0501#'") ') +1.3"6N#$&') 20) ;6')
.3"6')5$67(05-)2$2N&#$&')0)2$?0"#$2'C)R;B04
"06450)?N"$'5)'&#$?$2'205)(U2$&'5)0)&"$'#$?'5)
:;0)?$5'6)$1&;#$")135)(0$#3"05)35)8N>$#35)20)
utilização das TIC e demonstrar a sua utili4
2'20)13)2$'4'42$'-)06)&'5')0)1')05&3('C)H5#0)
($?"3)7320"N-)'$12'-).'&$(601#0)50");#$($/'23)
&363) '73$3) 06) &(;>05) 3;) '&#$?$2'205) 20)
+1#"32;@=3) a) +1.3"6N#$&'-) :;0) 20&3""06)
06)6;$#'5) $15#$#;$@A05)23)13553)7'L5C) +64
7"0553)')&3"05C

!"O computador
!"Microsoft Publisher
!"Internet
!"Microsoft Word
!"Microsoft PowerPoint
!"Microsoft Excel
!"Tempos livres

INTERNET & INICIAÇÃO  
À INFORMÁTICA

978-972-722-700-6
528 pp. ! 17x24 cm

SISTEMAS DIGITAIS | PRINCÍPIOS E PRÁTICA
MORGADO DIAS

H5#0) ($?"3) G) 2$"$B$23) 7"$1&$7'(601#0) '35)
alunos das licenciaturas nas áreas de Ele4
#"E1$&'-)H(0#"3#0&1$')0)+1.3"6N#$&'-)50123)
#'6>G6)U#$()7'"')'(;135)20)3;#"'5) ($&014
&$'#;"'5) &;<') .3"6'@=3) &31#067(0) ;6')
;1$2'20)20)R$5#06'5)[$B$#'$5C)Q0(3)50;)&'4
"N#0")7"N#$&3-)3)($?"3)7320)$B;'(601#0)50")
;#$($/'23) 73") 7"3%55$31'$5) :;0) 7"3&;"06)
'('"B'")35)50;5)&3180&$601#35)3;)"053(?0")
7"3>(06'5)&31&"0#35C)+1&(;$);6)&'7L#;(3)

53>"0)').0""'601#')+RH):;0)70"6$#0)'3)(0$4
#3") &360@'") "'7$2'601#0) ') 20501?3(?0")
'5) 5;'5) '7($&'@A05) 0) :;0) .3$) '#;'($/'23)
105#')02$@=3C)F3)%1'()20)&'2')&'7L#;(3-)3)
';#3") '7"0501#') ;6) &31<;1#3) 20) 090"&L4
&$35)"053(?$235)0)7"3735#35):;0)'<;2'6)3)
(0$#3")')&3153($2'")0)#05#'")35)50;5)&3180&$4
601#35C)H5#0)($?"3)2$5731$>$($/')'$12')')&3"4
"05)7312M1&$') 235) 7"$1&$7'$5) #0"635) #G&)1$4
&35)7'"')3)73"#;B;M5)23)Z"'5$(C

!"MN8.)%"-"/.+:'.,)%23*" 
de funções

!"Sistemas de numeração
!"Circuitos combinatórios  

e sequenciais
!"LDH ,$/-01+
!"Características elétricas 

dos circuitos digitais
!"Memórias
!"MN8.)%")*7,89$;=-'
!"Ferramenta ISE
!"Conversores DAC e ADC

978-972-722-469-2
520 pp. ! 12x18,5 cm

HARDWARE & ARQUITETURA 
DE COMPUTADORES

DICIONÁRIO DE INFORMÁTICA E NOVAS TECNOLOGIAS
JOSÉ A. DE MATOS

F05#')_Cu)02$@=3)';601#'2'-)3)50;)Dicioná-

rio)&"05&0)6'$5);6)1L?0(-)'3)$1&(;$");6')7'"4
#0)202$&'2')'35)236L1$35) +1#0"10#C)F0(')
7320"N)01&31#"'")7"0&$35'5) $1.3"6'@A05)
:;0")50<')&363)5$67(05)"0.0"M1&$'-)5'#$5.'4
@=3)20);6')&;"$35$2'20)3;)3)7"$60$"3)7'553)
#G&1$&3) 7'"') 3>#01@=3) 20) 0(0601#35) 20)
73"6013")53>"0)20#0"6$1'23)236L1$3)20)
#373C)H5#0) ($?"3)G) $12$57015N?0()&363)6'4
1;'()20)"0.0"M1&$')0)01&31#"'450)3"B'1$/'23)
20).3"6')')70"6$#$");6')705:;$5').N&$(-)"N7$4

2') 0) &31&$5'C) +1&(;$) &'"'&#0"$/'23"05-) :;'4
2"35)0)09067(35-)'(G6)20)"0.0"M1&$'5)&";/'4
2'5):;0)'&"05&01#'6);6')13?')2$6015=3)0)
09#"'73('6)')705:;$5').0$#')06)($?"3)0):;0)
70"6$#06) '3) (0$#3") 5'>0") 20) $602$'#3) 50)
20#0"6$1'23)#0"63)#06)097($&'@=3)1')7"04
501#0)3>"'-)3):;0)3)#3"1')#'6>G6);6')734
derosa e única fonte de informação em for4
6'#3)"02;/$23C)!&#;'($/'23)70"$32$&'601#0)
online) 06)hhhC.&'C7#) 0) 06) 8##7\kk($?"354
4<26C>(3B573#C&36C

!"Como consultar este 
dicionário

!"Caracterizadores
!"Termos de A a Z
!"Siglas e acrónimos
!"BC5-7/@-/"1-",)(-.$*/
!"Domínios da internet 

INTERNET & INICIAÇÃO  
À INFORMÁTICA

MANUAL DE INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES
ANTÓNIO J. BRANCO

H5#0)6'1;'()#06)&363)%1'($2'20)7"0014
&80");6') ('&;1')09$5#01#0)13)60"&'23)
:;'1#3)'35)&31#0U235)20%1$235)70(3)X$4
1$5#G"$3)2')H2;&'@=3)7'"')3)7"3B"'6')23)
&;"53)20)+15#'('@=3)0)r07'"'@=3)20)]364
7;#'23"05-)$1#0B"'23)135)];"535)20)H2;4
&'@=3)0)j3"6'@=3)*]Hj,)235)g$735)^)0)_-)
20)0:;$?'(M1&$')'3)KC})!13)20)H5&3('"$)2'20C)
Q"0#0120)23#'")35)'(;135)235)&3180&$6014
#35)05501&$'$5)0)&3670#M1&$'5)>N5$&'5)1')

$15#'('@=3-) &31%B;"'@=3)0) "07'"'@=3)20)
hardware)$1.3"6N#$&3-):;'1#3)')7"3#0&@=3-)
50B;"'1@'-)7"0?01@=3)0)'#012$601#3C)g34
235)35)&'7L#;(35)$1&(;06)r05;635)2')6'4
téria tratada, Questionários de Revisão e 
!&#$?$2'205)Q"3735#'5)7'"')&3153($2'@=3)
2')'7"012$/'B06C)i#$()#'6>G6)7'"')';4
#3.3"6'@=3)0)#32'5)'5)70553'5):;0);5'6)
&367;#'23"05)13)50;)2$'4'42$'C

!"Electricidade
!"Arquitectura do com- 

putador
!"Teoria do sistema 

operativo
!"Redes
!"Técnicas de diagnóstico
!"Impressoras
!"Monitores e computadores 

portáteis
!"Manutenção e prevenção
!"Segurança
!"Atendimento

978-972-722-676-4
360 pp. ! 17x24 cm

HARDWARE & ARQUITETURA 
DE COMPUTADORES
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CONTEÚDO
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978-972-722-782-2
320 pp. ! 16,7x24 cm

JOGOS
TECNOLOGIAS DE PROGRAMAÇÃO DE JOGOS
JOSÉ BRAGA DE VASCONCELOS | NUNO RIBEIRO

+1#0"7"0#'123);6)<3B3)&363);6')'7($&'4
@=3)20)53.#h'"0-)05#0)($?"3)#06)&363)7"$14
&$7'()3><0#$?3)')'7"012$/'B06)0)3)205014
?3(?$601#3) 20) <3B35) 20) &367;#'23"C)
+120701201#0601#0)2')N"0')7"3%55$31'()
23)(0$#3"-)'55$6)&363)23)50;)&3180&$6014
#3)13)236L1$3)2')&367;#'@=3-)05#')3>"')
'2$&$31')&3670#M1&$'5)13)V6>$#3)2')&"$'4
@=3)0)20501?3(?$601#3)20)<3B35)&36)'7($4
cação de tecnologias de informação e    
'(B;6'5) ($1B;'B015) 20) 7"3B"'6'@=3)

*QY#831-)]~-)sXgTc)0)�'?'R&"$7#,).3&'2'5)
13) 205$B1) 0) 20501?3(?$601#3) 20) <3B35C)
[05#$1'2')'35)7"3%55$31'$5)0)') #3235)35)
$1#0"055'235):;0)7"0#012'6)20501?3(?0")
7"3<0#35)20)53.#h'"0)0)'35)05#;2'1#05)2'5)
áreas dos Sistemas e Tecnologias de Infor4
6'@=3-)H1B018'"$')+1.3"6N#$&'-)[05$B1)0)
Q"3B"'6'@=3)20)�3B35-)0#&C)H5#')3>"')2$54
731$>$($/') ') &3""057312M1&$') 235) 7"$1&$4
7'$5)#0"635)#G&1$&35)7'"')3)Q3"#;B;M5)23)
Z"'5$(C

DESIGN E DESENVOLVIMENTO DE JOGOS
CARLOS MARTINHO | PEDRO SANTOS | RUI PRADA

Este livro dá ao leitor interessado um for4
#0)$67;(53)$1$&$'(-).3"10&0123);6')7'1E4
7($')235)'570#35)6'$5) $673"#'1#05)') #0")
em consideração no design e desenvolvi4
601#3) 20) ?$203<3B35C) H1#"0) 3;#"35) #04
6'5-)2$5&;#0450)3):;0)G)U1$&3)a)'#$?$2'20)
20)<3B'")0)20%10450)3):;0)&'"'&#0"$/');6)
<3B3b)01;60"'6450)'570#35)05501&$'$5)a)
&"$'@=3)20);6')>3')0970"$M1&$')20)<3B3b)
097(3"'450) &363) 2$?0"535) 0(0601#35)

&315#$#;$1#05)&"$'6-)06)&31<;1#3-)')<3B'4
>$($2'20b)09067($%&'450)&363)')#03"$')20)
<3B35).3"10&0);6)'73$3)5E($23)1')&"$'@=3)
20)<3B35)>'('1&0'235)0)&36)05&3(8'5)$14
#0"055'1#05b) 0) 2$5&;#0450) &363) 50") 064
7"0012023") 0) 20501?3(?0") 35) 50;5) 7"E4
7"$35)7"3<0#35)105#')$12U5#"$')&3670#$#$?')
0) $13?'23"'C)!7"0501#'450)&363);6)$64
73"#'1#0)($?"3)20)#09#3)7'"')35)'(;135)23)
H15$13)R;70"$3"C))

!"Geração Digital Native
!"Algoritmia e programação 

de computadores
!"Computação em nuvem
!"Programação de 

dispositivos móveis e de 
jogos em ambiente de 
realidade aumentada

!"Algoritmia
!"Programação de jogos 

com Python/Pygame/        
/HTML5

!"Desenvolvimento de 
jogos para Windows 8

!"Importância da indústria 
e cultura dos videojogos

!"Atividade de jogar  
e o jogo

!"Experiência de jogo e 
modelos de jogador

!"Jogabilidade e elementos 
constituintes

!"Teoria de jogos e balan-
ceamento

!"Desenvolvimento, indús-
tria e empreende do rismo

978-972-722-762-4
384 pp. ! 16,7x24 cm

JOGOS

978-972-722-655-9
296 pp. ! 17x24 cm

INTERNET & INICIAÇÃO  
À INFORMÁTICA

978-972-722-649-8
248 pp. ! 17x24 cm

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | D)StH)R�Dq)Q!r!)StH)RHrlHXq
SÉRGIO SOUSA

H5#')3>"'-)20).N&$()(0$#;"'-)05#N)?3&'&$31'4
2')7'"'):;06):;0")&3180&0")'5)g0&13(34
gias de Informação nas suas vertentes de 
;#$($/'@=3) 70553'() 0) 067"05'"$'(-) '55$6)
&363) 7'"') :;06) 2050<') '&#;'($/'") 35)
50;5)&3180&$601#35C)�N)&315$20"'2')&363)
;6)O&(N55$&3P)06)73"#;B;M5)53>"0)')6'4
#G"$'-)'7"0501#');6')'>3"2'B06)&367(04

tamente actualizada das Tecnologias de In4
.3"6'@=3)$1&(;$123-)01#"0)3;#"35-)13?'5)534
luções de hardware)*7"3&055'23"05-)606E4
rias, ecrãs, Blu-ray, smartphones-)0#&C,-)134
?35)5$5#06'5)370"'#$?35-)20501?3(?$601#35)
#0&13(EB$&35)0)"0205)53&$'$5)1')+1#0"10#)
*Blogging-)j'&0>33{-)gh$##0",C

UTILIZAR A INTERNET | DEPRESSA & BEM
ISABEL VAZ

F3)50B;$601#3)23)5;&0553):;0)'5)02$@A05)
anteriores alcançaram, surge agora uma 
nova edição actualizada deste best-sellerC)
]36)05#0)($?"3)'7"012')70(')7"N#$&')')37#$4
mizar a utilização da Internet, através de 
;6)&31<;1#3)20)($@A05):;0).3"10&06)P.0""'4
601#'5P):;0)70"6$#06-)20);6').3"6').N&$()
0)"N7$2'-);5;.";$")2'5)7"$1&$7'$5)73#01&$'($4
2'205)70"6$#$2'5)70(')+1#0"10#C)]36)($@A05)

7"N#$&'5):;0)015$1'6-)7'553)')7'553-)'#"'4
?G5)20)097($&'@A05).N&0$5)0)3><0&#$?'5-)#'"04
.'5)0570&L%&'5):;0)7320)0.0&#;'"-)13"6'(4
601#0-) 06) 73;&35)6$1;#35b) 0) $(;5#"'@A05)
20#'(8'2'5)09$>06)')50:;M1&$')20)<'10('5)
:;0)$"=3)5;"B$")13)Q])7'"')&'2')#'"0.'-)73")
.3"6')'):;0)3);#$($/'23")&315$B'-).'&$(6014
#0-)$201#$%&'")'5)?N"$'5)0#'7'5)20);6')20#0"4
6$1'2')'&@=3C

!"O que são e como 
surgiram as Tecnologias 
de Informação

!"Equipamentos e compo-
nentes

!"Programas mais utiliza-
dos a nível pessoal  
-":$*,/"/.*7%'

!"Planear necessidades  
na escolha de um PC

!"Segurança
!"Comunicações
!"Multimédia
!"Realidade Virtual

!"?*7,89$%$"*"6B
!"Pesquisar na Internet
!"Downloads e uploads
!"Socializar na Internet 

(redes sociais e chats)
!"Ouvir música e fazer com- 

pras online em segurança
!"Aumentar o nível  

de segurança
!"Criar endereços de e-mail
!"Enviar, receber e orga- 

nizar e-mail

INTERNET & INICIAÇÃO  
À INFORMÁTICA
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ACCESS 2010 | [DX+FH)!)IIJ�
SÉRGIO SOUSA

R0)<N)G);6);#$($/'23")23)!&&055-)#3"10450)
um expert e aumente a sua performance! 
[0);6').3"6')&('"')0)5$67(05-)097(3"0)'5)
&'"'&#0"L5#$&'5) '?'1@'2'5) :;0) #3"1'6) 3)
!&&055)1;6)73#01#0)0)O'6$BN?0(P)R$5#04
ma de Gestão de Base de Dados, com o 
';9L($3)20)&01#01'5)20)$6'B015)0)09064
7(35)7"N#$&35C)]"$0)'5)5;'5)7"E7"$'5)'7($&'4
@A05)20)B05#=3)20)>'50)20)2'235)&36);6)

6L1$63) 20) 7"3B"'6'@=3) 06) X'&"35) 0)
l$5;'()Z'5$&C)H5#')3>"')205#$1'450)'35);#$4
($/'23"05)23)!&&055)^JIJ-)3;)20)?0"5A05)
'1#0"$3"05) 7'"') '&#;'($/'@=3-) :;0) :;0$4
"'6)'7"0120")'5)&'7'&$2'205)20)1L?0()$14
termédio a avançado, aos estudantes do 
H15$13)R0&;12N"$3-)Q"3%55$31'()0)t1$?0"4
5$#N"$3)0)G)'$12')U#$()7'"') &;"535)20) .3"4
6'@=3C

978-972-722-707-5
304 pp. ! 17x24 cm

!"Tabelas com índices, 
relações e validação  
de dados

!"Personalizar formulários 
e relatórios, incluindo 
subformulários e análise 
dinâmica dos dados

!"Geração de PDF a partir 
de relatórios

!"Importar e exportar 
dados

!"Macros
!"Funcionalidades avança-

das

OFFICE

978-972-722-710-5
352 pp. ! 12x18,5 cm

OFFICE

978-972-722-689-4
352 pp. ! 17x24 cm

ACCESS 2010 | DEPRESSA & BEM
JOAQUIM ALVES

[')';#3"$')20);6)7"3%55$31'()&36)?'5#')
0970"$M1&$')1')B05#=3)067"05'"$'()20)2'4
235-)>06)&363)13)50;)015$13)06)067"04
sas e escolas, Access 2010 Depressa & 

Bem) .3$) 05&"$#') ') 7015'") 1'5) 7"3%55A05)
:;0) ($2'6) &36) $1.3"6'@=3) 3"B'1$/'2')
06) %&8'5) 3;) "0B$5#35) 20) 067"0B'235-)
7"32;#35-) 50"?$@35-) &($01#05-) .3"10&0234

"05-) ?$'#;"'5-) 205705'5-) "0&0$#'5-) 0#&Cb)
7'"') '<;2'") '26$1$5#"'#$?35-) B05#3"05) 0)
3;#"35-) 1;6') >3'-) "N7$2') 0) '#067'2')
#36'2')20)20&$5=3)&36)0(0?'2')7"32;#$4
?$2'20C)`c)090"&L&$35)7"N#$&35)0)&01#01'5)
20)$(;5#"'@A05)'<;2'6413)')&367"00120")
6'$5).'&$(601#0)0)"'7$2'601#0)')6'#G"$'C

ACCESS 2010 | GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
JOAQUIM ALVES

H5#0) ($?"3) 06) .3"6'#3) 20) >3(53) 70"6$#0)
05&('"0&0")20).3"6').N&$()0)"N7$2')#32'5)'5)
2U?$2'5)20);#$($/'23"05)23)!&&055C)l0"2'4
20$"3)O';9$($'")20)606E"$'P-)05#')3>"')
#3"1'450)$67"05&$12L?0()7'"')#3235)35);#$4
($/'23"05�)D)7"3B"'6')20)>'50)20)2'235)

!&&055)1')?0"5=3)^JIJ)'7"0501#'450)6'$5)
7"N#$&3-)v09L?0()0)7"32;#$?3)0)&36)13?'5)
.;1&$31'($2'205):;0) .'&$($#'6)')&"$'@=3)0)
.3"6'#'@=3)235)2$.0"01#05)#$735)20)6'7'5)
20)"05;(#'235)&36);6)#3:;0)20)7"3%55$34
1'($563)'?'1@'23C

!"Consultas
!"Formulários muito 

práticos
!"<$*19J.$",)(%/"1-":$*O 

dutos com imagens, fotos 
e cálculos

!"Soluções para eliminar  
ou guardar informação 
que deixou de ser relevante

!"Relatórios de elevado 
:$*,//.*7%'./+*

!"Ferramentas de segu- 
rança

!"Métodos de utilização 
simples, com modelos 
prontos a utilizar

!"Componentes previa-
mente criados para as 
tarefas comuns à base  
de dados com apenas 
alguns cliques

!"Criação de formulários  
e relatórios

!"Criação e personalização 
dos frisos 

OFFICE

978-972-722-765-5
248 pp. ! 17x24 cm

VIDEOJOGOS EM PORTUGAL | HISTÓRIA, TECNOLOGIA E ARTE
NELSON ZAGALO

H5#0)($?"3)50B;0)')0?3(;@=3)2')8$5#E"$')235)
?$203<3B35) 73"#;B;0505C) ]'2') 7"3<0#3) G)
'7"0501#'23)06).;1@=3)2')5;'):;'($2'20)
técnica e inovação criativa, tendo em con4
#')3)63601#3)06):;0) .3$) ('1@'23C) H1"$4
:;0&$23) &36)>'5#'1#05) $6'B015) 0) #05#04
6;1835-) 3) ($?"3) .3$) 2$?$2$23) 06) ?N"$35)
&'7L#;(35-)&'2');6)&3""0573120123)');6)
70"L323)06)'1N($50) &36)>'50)13):;0)20)
6'$5)"0(0?'1#0)50)7'553;C)!)&3673101#0)

8$5#E"$&').'"N)205#');6')3>"')$67"05&$12L4
vel em cursos com cadeiras da área de Vi4
203<3B35-) '55$6) &363) 20) 3;#"'5) N"0'5)
&$01#L%&'5-) &363) +1.3"6N#$&'-) H2;&'@=3-)
!"#05)0)Q5$&3(3B$'C)+1&(;$)6'7')&"313(EB$4
co a cores com os momentos mais mar4
&'1#05) 235) U(#$635) _J) '135-) >06) &363)
'1093)&36)')($5#')235)6'$5)20)_cJ)?$2034
<3B35) &"$'235) 06) Q3"#;B'() 01#"0) IKf^) 0)
^JI^C

!"Nascimento dos 
Videojogos

!"Os Pioneiros Nacionais 
[1970-1990]

!"Do MS-DOS ao CD-ROM 
[1990-2004]

!"Criação da Comunidade 
Nacional [1998-...]

!"Fase Móvel [2002-2006]
!"O Mundo Online [2003-...]
!"Entrada nas Consolas 

[2008-...]
!"A Nova Distribuição 

[2009-...]

JOGOS
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978-972-722-609-2
600 pp. ! 17x24 cm

EXCEL 2007 MACROS & VBA | CURSO COMPLETO
HENRIQUE LOUREIRO

H5#')3>"')7"0#0120)'&'>'")&36)3)O.'1#'54
6'P)2')7"3B"'6'@=3-)015$1'123-)20);6')
.3"6')&('"')0)'&055L?0(-)3)10&055N"$3)23)l$4
5;'() Z'5$&) 7'"') 236$1'") 3) H9&0(-) 60563)
7'"'):;06)1;1&')7"3B"'63;)06)1018;6')
($1B;'B06C)[05#$1'23)1=3)5E)'):;06)7"04
#0120)'7"0120")')7"3B"'6'")13)H9&0(-)6'5)
#'6>G6)'35).3"6'23"05):;0)10&055$#'6)20)
;6)B;$')7'"')'5)5;'5)5055A05-)05#0)6'1;'()
G) "0.3"@'23) &36) ;6') ?'5#') &3673101#0)
7"N#$&'-)&36735#')73")090"&L&$35)7"3735#35)

0)090"&L&$35)"053(?$235C)F3)%1'()235)&'7L#;4
los o leitor encontrará testes de consolida4
@=3-):;0)70"6$#06)'?'($'")35)&3180&$6014
#35) '2:;$"$235C) H5#') G) ;6') 3>"') >'5#'1#0)
&367(0#')0)>06)05#";#;"'2'):;0)?'$).'&$($4
#'") 3) #"'>'(83) 20) :;'(:;0") ;#$($/'23"C) H6)
hhhC.&'C7#)5=3)$201#$%&'2'5)'5)13?'5).;14
cionalidades do Excel e fornecidas todas as 
$1)2$&'@A05)7'"'):;0)35)&31#0U235)23)($?"3)
50<'6)?N($235)7'"')')?0"5=3)^JIJC

!"Introdução à programa-
ção e à algoritmia

!"Manipulação da biblio-
teca de objectos do Excel

!"Macros
!"Formulários
!"Acesso a bases de dados 

relacionais e mul ti dimen- 
sionais (OLAP)

!"Integração com a XML
!"Interacção com outras 

aplicações

OFFICE

978-972-722-730-3
544 pp. ! 17x24 cm

ACCESS 2013 MACROS & VBA | CURSO COMPLETO
HENRIQUE LOUREIRO

H5#')3>"'-)05&"$#')1;6')($1B;'B06)&('"')0)
'&055L?0(-)G)205#$1'2')')#3235)35);#$($/'234
"05) 20) !&&055) :;0) 7"0#012'6) 7('10'") 0)
';#36'#$/'");6)5$5#06')20)>'505)20)2'4
235)"0&3""0123)')6'&"35)0)a)7"3B"'6'@=3)
em Visual Basic for Applications) *lZ!,C) o)
$B;'(601#0)U#$()7'"')35)7"3B"'6'23"05)20)
3;#"'5)($1B;'B015):;0)5$1#'6)10&055$2'20)
20)&367"00120")35)'570#35)05501&$'$5)23)
!&&055) Z'5$&) 7'"') 3) 20501?3(?$601#3) 20)
'7($&'@A05)7"3%55$31'$5C)D)($?"3)G)01"$:;04

&$23) 73") ;6') ?'5#') &3673101#0) 7"N#$&')
&36735#')73")09067(35) "053(?$235)7'553)
')7'553C)F3)%1'()20)&'2')&'7L#;(3-)3)(0$#3")
01&31#"') "05;635)2')6'#G"$')'7"0501#'4
2'-) 090"&L&$35) 7"3735#35) 0) "053(?$235) 0)
#05#05)20)&3153($2'@=3)&36)70"B;1#'5)20)
"0?$5=3-):;0) $"=3)70"6$#$") '?'($'") 0) "0?0")
35) &3180&$601#35) '2:;$"$235-) #3"1'123)
'55$6)05#')3>"')20)B"'120)"0(0?V1&$')#'64
>G6)7'"')7"3.0553"05-)05#;2'1#05-).3"6'4
23"05)0).3"6'1235C

!"Desenho de Bases de 
Dados

!"Utilização da SQL
!"Macros
!"Metodologia da 

Programação
!"Arquitetura VBA
!"Funções do VBA
!"Objetos do Access
!"Automatização de 

Formulários
!"Modelos DAO e ADO
!"Integração com outras 

Tecnologias

OFFICE

978-972-722-719-8
168 pp. ! 14,5x21 cm

FUNDAMENTAL DO ACCESS 2010
JORGE NEVES

H5#')3>"')'<;2'43)')&3180&0")')"013?'2')
inter face do software e as suas novas fun4
&$31'($2'205-)70"6$#$1234(80)236$1'")20)
;6') .3"6') "N7$2') 0) 0%&'/) '5) 7"$1&$7'$5)
73#01&$'($2'205)205#0)7"3B"'6'C)[05#$1'4
450) #'1#3) ') 13?35) ;#$($/'23"05) &363) '35)
:;0)<N)&3180&06)'5)?0"5A05)'1#0"$3"05)23)
!&&055) 0) 7"0#01206) '#;'($/'"450) 7'"') ')

?0"5=3)^JIJ-)$1&(;$123).3"6'1235)0)05#;4
2'1#05) 235) 2$?0"535) 1L?0$5) 20) 015$13C) o)
U#$()#'6>G6)7'"')')&0"#$%&'@=3)H][TC)F3)
%1'()20)&'2')&'7L#;(3)3)(0$#3")#06)a)5;')
2$5735$@=3)090"&L&$35)7"N#$&35)7'"')#"0$1'")
35) &3180&$601#35) '2:;$"$235-) &;<') "0534
(;@=3)50)01&31#"')13)%1'()23)($?"3C

!"Introdução às bases  
de dados

!"Ambiente de trabalho
!"Tabelas
!"Consultas
!"Formulários
!"Relatórios
!"Macros

OFFICE

978-972-722-717-4
272 pp. ! 17x24 cm

EXERCÍCIOS DE ACCESS 2010
CARLA JESUS | DANIELA SANTOS

H5#') 3>"') '7"0501#'450) &363) ;6') 2'5)
60(83"05).3"6'5)20)'7"0120")')&315#";$")
>'50)20)2'235-)73$5)50123)05501&$'(6014
#0)7"N#$&'-).3&'-)06)5$6;(#V103)0)5067"0)
:;0)10&055N"$3-)')#03"$')1')"053(;@=3)235)
090"&L&$35C) H5#05)2$5#"$>;06450)73")%&8'5)
20)#"'>'(83-)#0123)&'2');6')20('5)H1;14
&$'23-)R3(;@=3)0)r053(;@=3C)g32'5)'5)>'4
505)20)2'235)'>3"2'6\)g'>0('5-)]315;(4
#'5-)j3"6;(N"$35-)r0('#E"$35)0)X'&"35)0)3)
B"';)20)2$%&;(2'20)1')&315#";@=3)235)6054

635) ?'$) ';601#'123)B"'2;'(601#0C) g34
talmente reformulada com novos exer4
&L&$35-)05#0)($?"3).3$)7"07'"'23)#0123)06)
&31#'):;0")35);#$($/'23"05)$1$&$'235):;0")
35) 6'$5) 0970"$01#05-) ';#32$2'&#'5-) '(;4
135-).3"6'23"05)0)7"3.0553"05C)D5)090"&L4
&$35)>'50$'6450)06)&$1&3)>'50)20)2'235)
:;0) 3) (0$#3") 7320) ;#$($/'") 3;) '2'7#'") a5)
10&055$2'205) 23) 50;) 2$'4'42$'C) i#$() 7'"')
35)09'605)H][T)"0.0"01#0)'3)6E2;(3)20)
Z'505)20)['235C

!"Tabelas na vista  
de estrutura

!"Assistentes de pesquisa
!"Consultas de selecção  

e parametrizadas com  
um ou mais critérios

!"Consultas com operações 
estatísticas e de acção

!"Campos calculados
!"Formulários e Relatórios 

automáticos e com  
o assistente

OFFICE
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CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

INFORMÁTICA

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

978-972-722-777-8
504 pp. ! 17x24 cm

OFFICE 

EXCEL 2013 MACROS & VBA | CURSO COMPLETO
HENRIQUE LOUREIRO

A estrutura didática do livro e o reforço da 
&3673101#0)7"N#$&'-)&36)')$1&(;5=3)20)$1U4
60"35)09067(35)&36)&E2$B34.31#0-)090"&L4
&$35) "053(?$235-) 090"&L&$35) 7"3735#35) 0) ;6)
7"3<0#3)&367(0#3-).'&$($#'6)')'7"012$/'B06)
0)');#$($/'@=3)205#')3>"')13)2$')')2$'-)#3"4
1'123450)$67"05&$12L?0()#'1#3)7'"')35):;0)
05#=3)')2'")35)7"$60$"35)7'5535)*05#;2'1#05)
0)';#32$2'#'5,-)&363)7'"')35)7"3%55$31'$5)
:;0)<N)7355;06)&3180&$601#35)105#')N"0'C)

Q3")#0")'7($&'@=3)06):;'(:;0")B"';)20)015$4
13-)3)($?"3)"0?0('450)$B;'(601#0);6)09&0(014
#0)B;$')702'BEB$&3)7'"')7"3.0553"05)0).3"4
6'23"05C) H5#') 3>"'-) #3#'(601#0) '2'7#'2')
7'"')3)H9&0()^JI_-)'7"0501#')35)&36'1235)
06) +1B(M5) 0) 06)Q3"#;B;M5) *H;"370;)0) 23)
Z"'5$(,-)0)')6'#G"$'):;0)#"'#')G)&367'#L?0()
&36)#32'5)'5)02$@A05)23)D�&0-)$1&(;$123)'5)
205{#37)23)D�&0)_dc-)3):;0)')#3"1')$20'()
7'"')35);#$($/'23"05)20):;'(:;0")02$@=3C

!"Introdução à Programação
e à Algoritmia

!"Arquitetura VBA
!"Funções do VBA
!"Manipulação da biblioteca

de objetos do Excel
!"Automatização de tarefas 

com macros
!"Construção de formulários
!"Acesso a bases de dados 

(Access e SQL Server)
!"Interação do Excel com
*95$%/"%:'.)%2@-/"1*"IP)-

978-972-722-755-6
280 pp. ! 17x24 cm

OFFICE 
EXCEL APLICADO
MARIA DO ROSÁRIO BERNARDO | MÁRIO CARRILHO NEGAS | PEDRO ISAÍAS

T$?"3)6;$#3)7"N#$&3-)#"'15?0"5'()a5)?N"$'5)?0"4
5A05)23)53.#h'"0C)X'$5)2$"0&$31'23)7'"')'5)
áreas de Economia e Gestão, constitui um 
"0.3"@3)2'5)&3670#M1&$'5)20)#3235)35)$1#04
"055'235)06)'7($&'")3)H9&0()')13?'5)5$#;'4
@A05C)!)60#323(3B$')20)$(;5#"'@=3)50:;014
&$'(-) ') '>3"2'B06) 7"N#$&') 0) ') ($1B;'B06)
&('"') ;#$($/'2'5) 70(35) ';#3"05) #3"1'6) 05#')
3>"')1;6)05501&$'()';9$($'")7'"')05#;2'1#05)
0)23&01#05)23)H15$13)R;70"$3"-)>06)&363)

7'"')#3235)35)7"3%55$31'$5)205#'5)N"0'5C)!)
3>"')05#N)2$?$2$2')06)#"M5)7'"#05\)H5501&$'()
23)H9&0(-)3120)3)(0$#3")G)$1#"32;/$23)a);#$($4
/'@=3)2').3(8')20)&N(&;(3b)H(0601#35)!?'14
@'235-)3120)5=3)097($&'2'5)'5)X'&"35)0)3)
lZ!b)0-)!7($&'@A05)Q"N#$&'5-);6)&31<;1#3)20)
090"&L&$35)&36)"053(;@=3C) +1&(;$);6)H90"&L4
&$3)20)r0?$5=3)W(3>'(C)]3>"0)'5)?0"5A05)73"4
#;B;05')0)$1B(05'C

!"#%&-'%/QR$;,)*/S
!"Funções/Auditoria de 

fórmulas;
!"Ferramentas de 

simulação: Cenários/
Tabelas de simulação/
Solver/Atingir objetivos;

!"Macros;
!",-)2'0%&')-#%31/%

Applications (VBA)

978-972-722-670-2
384 pp. ! 12x18,5 cm

OFFICE 

EXCEL 2010 | GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
JOAQUIM ALVES

H5#0) ($?"3-)06) .3"6'#3)20)>3(53-)70"6$#0)
05&('"0&0")20).3"6').N&$()0)"N7$2')#32'5)'5)
2U?$2'5)20);#$($/'@=3)23)H9&0(C)l0"2'20$"3)
O';9$($'")20)606E"$'P-)$67"05&$12L?0()7'"')
#3235)35);#$($/'23"05�)R0)1;1&')#"'>'(83;)
&36);6').3(8')20)&N(&;(3)$1.3"6N#$&'-)?04
18') 205&3>"$") &363) G) .N&$(-) 'B"'2N?0() 0)
63#$?'23")#"'>'(8'")06)'(B3):;0-)1360'4
2'601#0-).'/)6'7'5)0k3;)#'>0('5)06)504

B;1235b).'/)6'('>'"$5635)&36)1U60"35-)
2'#'5-)70"&01#'B06-)83"'5-) #09#3b)205#'4
&'4(80)1;6)6'7')#32'5)'5)5$#;'@A05):;0)
&315$20"') '13"6'$5b) %(#"') ') $1.3"6'@=3)
$673"#'1#0)7'"')5$-)0#&C)R0)<N)#"'>'(83;)
&36);6') .3(8')20) &N(&;(3-) ?018')205&34
>"$")1=3)5E)'5)13?'5)0)'#"'&#$?'5).;1&$31'4
($2'205) 23) H9&0() ^JIJ-) 6'5) #'6>G6) '5)
5;'5).0""'601#'5)20)7"32;#$?$2'20C

!"Revisões de matemática
!"Livros e folhas de cálculo
!"Formatação geral  

e condicional
!"Fórmulas e Funções
!"R$;,)*/
!"Séries
!"Bases de dados
!"Tabelas dinâmicas
!"Estatística descritiva
!"Previsão, simulação  

e cenários
!"Macros
!"Hiperligações 

EXCEL 2010 | [DX+FH)!)IIJ�
MARIA JOSÉ SOUSA

]36)05#0)($?"3)'7"012')');#$($/'");6)&314
<;1#3)20).0""'601#'5):;0)70"6$#06)')0('4
>3"'@=3)6'$5)0%&'/)20).3(8'5)20)&N(&;(3C)
!#"'?G5) 235) 2$?0"535) 09067(35) 0) '7($&'4
@A05)7"N#$&'5)'7"0501#'235)'3)(31B3)23)($4
?"3-)20501?3(?')'5)5;'5)&3670#M1&$'5)20)
análise de dados e consolide os seus co4
180&$601#35)&36)')O>'#0"$'P)20)090"&L4

&$35)"053(?$235)06)#3235)35)&'7L#;(35C)H5#')
3>"') G) $12$57015N?0() 7'"') B05#3"05-) 0&34
136$5#'5)0)3;#"35)7"3%55$31'$5-)7"3.05534
"05-) 05#;2'1#05) 23) H15$13) Q"3%55$31'() 0)
R;70"$3")0)')#3235)35);#$($/'23"05)23)H9&0()
^JIJ-)3;)20)?0"5A05)'1#0"$3"05)7'"')'&#;'4
($/'@=3-):;0):;0$"'6)'7"0120")'5)&'7'&$4
2'205)20)1L?0()$1#0"6G2$3)')'?'1@'23C

!"Gestão
!"Finanças
!"Matemática e Estatística
!"Cenarização e simulação 

de dados
!"H7;'./-/"8$;,)%/
!"Processos de automatiza-

ção e VBA
!"Formulários persona-                  

lizados

OFFICE

978-972-722-706-8
392 pp. ! 17x24 cm



115

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

INFORMÁTICA

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

OFFICE

OFFICE

OFFICE

OFFICE

FUNDAMENTAL DO EXCEL 2010
MARIA JOSÉ SOUSA

]36)05#')3>"')&3180@')'5)7"$1&$7'$5)0)6'$5)
;#$($/'2'5) .;1&$31'($2'205)2') .3(8')20)&N(4
&;(3)H9&0()^JIJ�)R=3)'>3"2'2'5).;1&$31'($4
2'205):;0)70"6$#06).'/0")') $1#"32;@=3)0)
formatação de dados e formas de análise 
2')$1.3"6'@=3)n)&"$'@=3)20).E"6;('5-).;14
@A05)0)&315#";@=3)20)B"N%&35C)!3)(31B3)23)
($?"3)?=3)50123)&315#";L235)09067(35):;0)
.'&$($#'6) ') &367"0015=3) 0) ';601#'6) ')

"'7$20/)20)'7"012$/'B06C)H5#')3>"')'7"04
501#'-) #'6>G6-) $1U60"'5) 5;B05#A05) 20)
090"&L&$35)0)"0570&#$?'5)53(;@A05-)7'"'):;0)
7355') &3153($2'") 35) 50;5) &3180&$601#35C)
H5#')3>"')205#$1'450)#'1#3)'35);#$($/'23"05)
60135)0970"$01#05-)&363)'35):;0)&31804
&06)'5)?0"5A05)'1#0"$3"05)23)7"3B"'6')0)
:;0"06)'&#;'($/'"450C

!"Utilização dos separado-
res e da nova vista 
Backstage"1*"IP)-

!"Operações base de edição 
e formatação

!"Fórmulas e Funções
!"Filtros e séries de dados
!"T-$$%+-75%/"1-"8$;,)*/
!"Macros
!"Ligações e partilha  

de informação
!"#%&-'%/"-"R$;,)*/"

dinâmicos
978-972-722-691-7

248 pp. ! 14,5x21 cm

978-972-722-669-6
424 pp. ! 17x24 cm

UTILIZAÇÃO DO EXCEL 2010 PARA ECONOMIA & GESTÃO
LUÍS SILVA RODRIGUES

Este livro, dirigido a estudantes e docentes 
23)H15$13)R0&;12N"$3-)t1$?0"5$#N"$3)0)Q"3%54
5$31'(-)>06)&363)')7"3%55$31'$5)2'5)N"0'5)
de Economia e Gestão e a todos os interes4
5'235)06)'7"0120")6'$5) 53>"0)H9&0(-)7"34
&;"')&36>$1'")23$5)'570&#35)$673"#'1#05)1')
'7"012$/'B06)205#') .0""'601#'\)73");6)
('23-)')'7"0501#'@=3)235).;12'601#35)#0E4
"$&347"N#$&35)'553&$'235)')&'2');6')2'5)
.;1&$31'($2'205)0-)73")3;#"3-)')7"N#$&')'#"'4

?G5)20)$1U60"35)09067(35)0)090"&L&$35C)H5#')
3>"') 05#N) 3"B'1$/'2') 06) :;'#"3) B"'1205)
#06'5)n)j;1&$31'($2'205)ZN5$&'5b)jE"6;('5)
0)j;1@A05b)!1N($50)0)W05#=3)20)['235b)0)
!;#3)6'#$/'@=3)20)g'"0.'5)n)20).3"6')')734
20")50");5'2'):;0")70(35);#$($/'23"05)60135)
0970"$01#05-):;0")70(35):;0)<N)&3180&06)
05#').0""'601#')6'5)7"0#01206)#$"'")7'"#$4
23)20)#32'5)'5)5;'5).;1&$31'($2'205-)'2'74
#'1234'5)a5)5;'5)10&055$2'205C

!"Ambiente de trabalho
!"Separador Ficheiro/          

/Vista Backstage
!"Criação de PDF
!"Novas áreas de transfe-

rência e de impressão
!"Novas funções
!"R$;,)*/"Sparkline
!"Utilização de Slicers  

em tabelas dinâmicas
!"Novas opções do Solver

978-972-722-729-7
392 pp. ! 17x24 cm

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS COM EXCEL PARA ECONOMIA & GESTÃO
ADELAIDE CARVALHO

H5#0)($?"3)?$5')7"363?0")'5).3(8'5)20)&N(&;(3)
&363)$15#";601#3).;12'601#'()20)'73$3)a)
'7"012$/'B06)2')H&3136$')0)2')W05#=3)0)
20)2$5&$7($1'5)5;><'&01#05C)Q"3&;"'450)05704
&$'($/'")')5;')?3&'@=3)7'"')#G&1$&'5)20)W054
#=3) 20) &315'B"'2') '7($&'@=3-) &36) 13?35)
090"&L&$35) &;<') '1N($50) 0) "053(;@=3) "0:;04
"06)') &36>$1'@=3) 20) ?N"$35) &31&0$#35) 20)
X'#06N#$&'-)H5#'#L5#$&')0)+1?05#$B'@=3)D704

"'&$31'(C)D5)̂ Je)090"&L&$35)$(;5#"'6)2$?0"5'5)
.'&$($2'205)23)H9&0()^JIJ-)5'($01#'123)')5;4
7"06'&$')2').3"6;('@=3)235)7"3>(06'5)0)')
$673"#V1&$') 2') 0970"$601#'@=3) 20) 53(;4
ções alternativas, da automatização de cál4
&;(35)"070#$#$?35)0)2'5)"053(;@A05)'1'(L#$&'5)
0)B"N%&'5C)H5#')3>"')G)U#$()7'"')05#;2'1#05-)
7"3.0553"05)20)H&3136$')0)20)W05#=3)0)7'"')
:;06)090"&0)7"3%55A05)105#'5)N"0'5C

!"Operações básicas
!"Matemática e Matemá-

tica Financeira
!"Estatística
!"Otimização
!"Simulação
!"Gestão
!"T972@-/"1-,7.1%/":-'*"

utilizador

978-972-722-678-8
264 pp. ! 17x24 cm

EXERCÍCIOS DE EXCEL 2010
PAULO CAPELA MARQUES

Este livro vem colmatar a necessidade de 
3>"'5)20)#03")7"N#$&3-)1=3)20$9'123)20)7'"4
#0)')#03"$'-)$1#"32;/$2'-)73")5;')?0/-)1')"04
53(;@=3)235)090"&L&$35C)g3235)35)090"&L&$35)
7"3735#35)'7"0501#'6)H1;1&$'23-)R3(;@=3)
0) r053(;@=3-) 7'"') :;0) :;'(:;0") ;#$($/'23")
#018').'&$($2'20)06)'&367'18'")35)#06'5)
'7"0501#'235C)D)($?"3)$1&(;$)'$12')j$&8'5)20)
r0?$5=3):;0) #M6)3)3><0&#$?3)20) "05;6$")0)
#05#'")06)&31<;1#3)')6'#G"$')#"'#'2')1'5)%4
&8'5)'1#0"$3"05C)D)(0$#3")7320"N)'&020")'35)

090"&L&$35)'7"0501#'235)0)'2'7#N4(35)a5)104
&055$2'205)23)50;)2$'4'42$'C)H5#')3>"')7"04
#0120) ';9$($'") ';#32$2'&#'5-) :;0) :;0$"'6)
7x") 06)7"N#$&')35) 50;5) &3180&$601#35)1')
6'#G"$'b).3"6'23"05)0)7"3.0553"05):;0)104
&055$#06)20)&367(0601#'")'5)5;'5)'&@A05)
20) .3"6'@=3)0) ';('5) &36)090"&L&$35) 7"N#$4
&35b)0)#'6>G6)'(;135):;0):;0$"'6)&367(04
601#'")')7'"#0)7"N#$&')2'5)'&@A05)20).3"6'4
@=3C) i#$() 7'"') 35) 09'605) H][T) n) 6E2;(3)
j3(8'5)20)]N(&;(3C

!"Edição de dados numa 
folha de cálculo

!"Fórmulas e Funções
!"T972@-/",7%7)-.$%/
!"Criação e formatação 
U%=%72%1%V"1-"8$;,)*/

!"Validação de dados
!"H:'.)%23*"1-",'5$*/
!"Macros
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978-972-722-692-4
224 pp. ! 14,5x21 cm

FUNDAMENTAL DO POWERPOINT 2010
MARIA JOSÉ SOUSA | NUNO CAROCINHO

t6')3>"')53>"0)3)7"3B"'6')20)'7"05014
#'@A05)B"N%&'5)6'$5);#$($/'23\)')1L?0()064
7"05'"$'() n) 1'5) '7"0501#'@A05) 53>"0) 35)
7"3<0&#35) 06) 20501?3(?$601#3b) '3) 1L?0()
2')02;&'@=3)n)1')'7"0501#'@=3)2'5)6'#G4
"$'5)3;)20)#"'>'(835)"0'($/'235C)!3)(31B3)
23)($?"3)G)&315#";L23);6)09067(3)20);6')
'7"0501#'@=3) &367(0#') :;0) 70"6$#0) 094
7(3"'")05#'5).;1&$31'($2'205)0)&'2')&'7L4

#;(3)%1'($/') &36);6)090"&L&$3)20)'7($&'4
@=3-) :;0) #06) &363)3><0&#$?3) '<;2N4(3) ')
&3153($2'")35) 50;5) &3180&$601#35-) .'&$($4
#'123)')'7"012$/'B06C)[05#$1'450)');#$($4
/'23"05):;0)50):;0"06)$1$&$'")13)Q3h0"4
73$1#) ^JIJ) 6'5-) #'6>G6) '35) :;0) <N)
&3180&06)'5)?0"5A05)'1#0"$3"05)0)7"0#014
206)'&#;'($/'")35)50;5)&3180&$601#35C

!"Estruturar uma 
apresentação

!"Objectos e formas 
geométricas para 
apresentações

!"R$;,)*/"Smartart
!"Tabelas e organogramas
!"Biblioteca de diapositivos
!"Apresentações dinâmicas
!"Macros para automatizar 

as apresentações
!"Slide Show

OFFICE 

EXERCÍCIOS DE POWERPOINT 2010 & 2007
PAULO CAPELA MARQUES

H5#0)6'1;'(-)20)&'"$/)05501&$'(601#0)7"N#$4
&3-)&312;/)3)(0$#3")70('5)2$?0"5'5)37@A05)23)
Q3h0"Q3$1#) '#"'?G5) 20) %&8'5) 20) #"'>'(83)
:;0)&31#M6\)H1;1&$'23-)R3(;@=3)0)r053(;4
@=3C)F3)%1'()20)&'2')B";73)20)%&8'5)G)'$14
2')'7"0501#'2');6')j$&8')20)r0?$5=3)7'"')
&3153($2'@=3) 235) &3180&$601#35) '2:;$"$4
235)'1#0"$3"601#0C)D5)090"&L&$35)097354
#35)>'50$'6450)06)5$#;'@A05) "0'$5)0)734

206)50");#$($/'235)73")';#32$2'#'5-)7"34
.0553"05)0).3"6'23"05):;0)10&055$#06)20)
&367(0601#'")'5)5;'5)'@A05)20).3"6'@=3)
0)';('5)&36)090"&L&$35)7"N#$&35-)0)7'"')'(;4
135):;0):;0$"'6)&3153($2'")')5;')'7"012$4
/'B06C)H5#')3>"'-)U#$() 7'"')35);#$($/'23"05)
2')?0"5=3)^JIJ)0)^JJe-)&3>"0)#32')')6'#G4
"$')7"0501#0)13)09'60)H][T-) "0.0"01#0)'3)
6E2;(3)20)!7"0501#'@A05C

!"Formatação de carateres, 
parágrafos, objetos, 
imagens e diapositivos

!"Objetos do WordArt  
e SmartArt

!"R$;,)*/
!"Operações com música, 

voz e vídeos
!"Criação e manipulação  

de modelos
!"Animação de objetos
!"Efeitos de transição
!"Botões de ação e hiper- 

ligações978-972-722-716-7
224 pp. ! 17x24 cm

FUNDAMENTAL DO OUTLOOK 2010
PAULO CAPELA MARQUES | NUNO COSTA

H5#')3>"'-)'&367'18'2')20)09067(35)0)
20)$1U60"'5)%B;"'5-)205#$1'450)#'1#3)'35)
;#$($/'23"05)60135)0970"$01#05)&363)'35)
:;0)<N)&3180&06)'5)3;#"'5)?0"5A05)205#0)
7"3B"'6')0)2050<'6)'#;'($/'")35)50;5)&34
180&$601#35)50123-)73")$553-)$20'()7'"')
B05#3"05-)50&"0#N"$'5-)05#;2'1#05-)067"04

sas, formadores, e futuros utilizadores do 
D;#(33{) :;0) 7"0#012'6) 0.0#;'") 35) 50;5)
7"$60$"35)7'5535)13)7"3B"'6'-)0):;0)#04
18'6)')10&055$2'20)20)B0"$")'5)5;'5)#'"04
.'5-) &367"36$5535) 0) 3>"$B'@A05-) 506) 50)
501#$"06)70"2$235)13)60$3)20)097($&'@A05)
#G&1$&'5C

!"Criação e gestão  
de contactos

!"Correio eletrónico
!"Compromissos e organi-

zação de agenda
!"Tarefas, notas
!"Redes sociais, notícias      

e Smartphones

OFFICE

978-972-722-708-2
248 pp. ! 14,5x21 cm

OFFICE

MICROSOFT OFFICE 2010 | PARA TODOS NÓS
SÉRGIO SOUSA | MARIA JOSÉ SOUSA

g"'#'450)20);6')3>"')&367(0#'-)'&#;'()0)
U#$():;0)70"6$#0)'3);#$($/'23")#0");6)&314
#'&#3)7"N#$&3)&36)'5)7"$1&$7'$5)'7($&'@A05)
:;0)&315#$#;06)3)X$&"353.#)D�&0)^JIJC)
!#"'?G5)20);6')'>3"2'B06)&('"')0)3><0&4
#$?'-)'20:;'2')');6');#$($/'@=3)06)&314
#09#3)70553'(-)7"3%55$31'()0)'&'2G6$&3-)
5=3) '7"0501#'235) $1U60"35) 09067(35)
7"N#$&35) $(;5#"'235)73")&01#01'5)20) $6'4
B015):;0)70"6$#06).'&$($#'")')5;')'7"014

dizagem nas novas funcionalidades do 
X$&"353.#)D�&0)^JIJC) H5501&$'()7'"');6')
#"'15$@=3)0%&'/)7'"')3)13?3)D�&0)^JIJC)
[05#$1'450)')#32'5)'5)70553'5-)$1207012014
#0601#0)2').'$9')0#N"$'-)7"3%55=3)3;)8'>$4
($#'@A05)'&'2G6$&'5-):;0)7"0#012'6)&31804
&0")'5)7"$1&$7'$5).;1&$31'($2'205)23)D�&0)
^JIJ-)1;6)package)&367(0#3-)7'"');6')
;#$($/'@=3)"0&3""01#0)0)0%&'/)2'5)6056'5C978-972-722-681-8

500 pp. ! 17x24 cm

!"Word
!"Excel
!"PowerPoint
!"Outlook
!"Access
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OFFICE

OFFICE

OFFICE

WORD 2010 | [DX+FH)!)IIJ�
ISABEL VAZ

H5#')3>"'-)205#$1'2')'35);#$($/'23"05)20)
1L?0() $1#0"6G2$3) 0) '?'1@'23-) 097A0) #34
235)35)&31&0$#35):;0)(80)70"6$#06)3>#0"-)
20) .3"6') "N7$2') 0) 0%&$01#0-) ') 6N9$6')
"01#'>$($2'20) 20) #32'5) '5) 73#01&$'($2'4
205)23)X$&"353.#)y3"2)^JIJC)!#"'?G5)235)
&36'1235)0)2'5)37@A05)6'$5)'20:;'235-)
015$1') 3) (0$#3") ') 0('>3"'") 23&;601#35)
&36) '570#3) 7"3%55$31'() 0) '#"'#$?3) 73;4
7'123)#0673C)Q'"')3);#$($/'23")0970"$014

#0-) 05#') 3>"'-) 05&"$#') 1;6') ($1B;'B06)
'&055L?0(-)015$1'43)')70"531'($/'")35)50;5)
23&;601#35) 0) ') &315#";$") '5) 5;'5) 7"E4
7"$'5) "3#$1'5-) '#"'?G5) 23) ;53) 23) Visual 

Basic for Applications e da construção de 
X')&"35C)F3)%1'()23)($?"3-)3)(0$#3")01&314
trará um Anexo com as teclas de função e 
20)'#'(83)7'"');6)'&0553)6'$5)"N7$23)a5)
370"'@A05) :;0) "0'($/') &36) 6'$3") ."04
:;M1&$'C

!"Documentos em colunas
!"Impressão em série
!"Modelos e formulários
!"Estilos
!"W71.)-/"-"&.&'.*8$%,%/
!"Documentos extensos
!"Documentos para páginas 

Web
!"Publicação de artigos  

em blogues
!"Hiperligações
!"Funcionalidades através 

de Macros e VBA
978-972-722-718-1
248 pp. ! 17x24 cm

978-972-722-672-6
344 pp. ! 17x24 cm

EXERCÍCIOS DE WORD 2010 & 2007
CARLA JESUS

Q'"')3)(0$#3"):;0)'&'>3;);6')'&@=3)20).3"4
6'@=3-) :;0) #0"6$13;) ') 5;') ';#34'7"014
dizagem através da leitura de um livro de 
&'"N&#0")6'$5)#0E"$&3-)3;)60563)7'"').3"4
6'23"05)0)7"3.0553"05):;0)7"0#012'6)'24
:;$"$");6)($?"3)';9$($'")7'"')'5)5;'5)';('5-)
05#') 3>"') G) $20'() 7'"') &367(0601#'") 35)
&3180&$601#35) #G&1$&35) '2:;$"$235C) t6)
6'1;'()20)090"&L&$35)05&"$#3)#0123)06)&314
#'):;0")35);#$($/'23"05)2')?0"5=3)^JIJ):;0")

35) 2') ?0"5=3) ^JJeC) [02$&'2') 09&(;5$?'4
601#0)a)&3673101#0)7"N#$&')23)y3"2-)05#')
3>"')&312;/)3)(0$#3")70('5)2$?0"5'5)37@A05)
23)y3"2)'#"'?G5)20)%&8'5)20)#"'>'(83):;0)
&31#M6\)H1;1&$'23-)R3(;@=3)0)r053(;@=3C)
F3)%1'()20)&'2')B";73)20)%&8'5)G)'7"05014
#'2');6')j$&8')20)r0?$5=3)7'"') &3153($4
2'@=3)235)&3180&$601#35)'2:;$"$235C)i#$()
7'"')35)09'605)H][T)"0.0"01#0)'3)6E2;(3)
20)Q"3&055'601#3)20)g09#3C)

!"Formatação
!"Tabulações
!"Marcas e numeração
!"Limites e sombreados
!"Cabeçalhos e rodapés
!"Quebras de coluna,  

de página e de secção
!"Estilos
!"Índices automáticos
!"Tabelas
!"Imagens
!"Formas automáticas
!"Impressão em série
!"Hiperligações

978-972-722-780-8
360 pp. ! 15,5x23,5 cm

FUNDAMENTAL DO WORD 2013
PAULO CAPELA MARQUES | NUNO COSTA

Se usa o Word como instrumento de tra4
>'(83-)13)6;123)'&'2G6$&3)3;)7"3%55$34
nal, se necessita de aceder aos seus tra4
>'(835-)3120)0):;'123):;$50"-)20)7'"#$4
(8'")23&;601#35)&36)&3(0B'5)0)'6$B35-)
$1#0"'B$") 1'5) "0205) 53&$'$5-) 02$#'")%&80$4
"35)Q[j)3;) #"'>'(8'") &36)B"N%&35-) $6'4
B015-) ?L2035) 0) 05:;06'5) 2$1V6$&35-) 20)
.3"6') .N&$(-) "N7$2')0)7"N#$&'-)01#=3)05#0)
($?"3)G)7'"')5$�)[05#$1'23)'35);#$($/'23"05)

60135) 0970"$01#05) 23) 7"3B"'6'-) >06)
&363) a:;0(05) :;0) <N) 3) &3180&06) 6'5)
:;0) 7"0#01206) 7"'#$&'") 3) :;0) 8N) 20)
13?3-)05#0)($?"3)'7"0501#'4(80)&31&0$#35-)
09067(35-)$15#";@A05)7'553)')7'553)0);6)
&31<;1#3) 20) 090"&L&$35) &36) "053(;@A05)
7'"')7"'#$&'"C)H5#')3>"')'7"0501#')'$12')
35)&36'1235)0)')&3""057312M1&$')20)'(4
B;15)#0"635)06)Q3"#;B;M5)23)Z"'5$(C

!"Editar e formatar 
documentos

!"Formatar carateres e 
organizar documentos

!"Trabalhar com parágrafos 
e tabulações

!"Usar marcas e numeração
!"Criar tabelas e objetos 
8$;,)*/

!"Fazer revisão e edição 
colaborativa

!"Manipular modelos e 
formulários

!"Dominar a segurança do 
seu computador

!"Aceder a serviços Web

POWERPOINT 2010 | GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
JOAQUIM ALVES

D)Q3h0"Q3$1#)^JIJ)"07"0501#3;);6)5'(#3)
:;'($#'#$?3) "0('#$?'601#0) a) ?0"5=3) '1#04
rior, com novas ferramentas e funcionali4
2'205-):;0)';601#'6-)#'6>G6-)')"'7$20/)
20) 7"32;@=3) 20) :;'(:;0") '7"0501#'@=3)

B"N%&'C) H5#0) ($?"3) &31#G6-) $B;'(601#0-)
matérias avançadas como as assinaturas 
2$B$#'$5-) ') 7"0?01@=3) 20) '(#0)"'@A05) '&$4
201#'$5)0)')2$.;5=3)0)'(#0"'@=3)2'5)'7"04
501#'@A05C

!"Edição de vídeo, voz, 
imagem e animação

!"Transições 3D entre 
diapositivos e novos 
8$;,)*/"L+%$5H$5

!"Organização dos diaposi- 
tivos em secções

!"Incorporação dos anexos 
na apresentação

!"Efeitos animados
!"Transformar o rato  

num ponteiro de laser

978-972-722-709-9
384 pp. ! 12x18,5 cm
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978-972-722-711-2
368 pp. ! 12x18,5 cm

WORD 2010 | GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
JOAQUIM ALVES

F3)6;123)'#;'():;0)6020)3)13553) 5;4
&0553)70(')&'7'&$2'20)20)"05735#')"N7$4
2'-)70('):;'($2'20)0)70(3)5;"7"001)201#0-)
o Word 2010 – Guia de consulta Rápida é 
a ferramenta de comunicação escrita e vi4
5;'():;0-)13)50;)2$')')2$'-).'"N)')2$.0"01@')

06)7"32;#$?$2'20)0)$6'B06)20)60"&'23-)
&31#"$>;$123-)$B;'(601#0-)7'"')')"02;@=3)
20)&;5#35)20)05#";#;"')1'5)067"05'5)0)7'"')
')0570&$'($/'@=3)0)60(83"'601#3)2'5)'7#$4
2A05)23).'#3")8;6'13C

!"Efeitos visuais e formatação
!"X*=*"%)*$1*"*$5*8$;,)*
!"Transformar texto em 

diagramas apelativos
!"Recuperar trabalho 

acidentalmente perdido
!"Acesso mais simples  

e rápido às funcionalidades
!"Frisos melhorados
!"Personalização de frisos 

com comandos

OFFICE

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

978-972-722-769-3
616 pp. ! 17x24 cm

ESTRUTURAS DE DADOS E ALGORITMOS EM C
ANTÓNIO ADREGO DA ROCHA

H5#') 3>"') #06) &363) 3><0#$?3) .3"10&0")
;6') &3670#M1&$') 5E($2') 13) 20501?3(?$4
601#3)20)7"3B"'6'5)20)6G2$')0)0(0?'2')
&367(09$2'20) 0) ;6) &3180&$601#3) 7"34
.;123)53>"0)05#";#;"'5)20)2'235)'?'1@'4
2'5) 0) '(B3"$#635) &367(0935-) ;5'123) ')
($1B;'B06)20)7"3B"'6'@=3)])0)'7($&'14
23)3)7'"'2$B6')2')7"3B"'6'@=3)632;4
('"C)!55$6-);#$($/');6')60#323(3B$'):;0)
2N)7'"#$&;('")M1.'50)a)20&36735$@=3).;14

&$31'() 2'5) 53(;@A05-) '#"'?G5) 2') $67(04
601#'@=3) 20) #$735) 20) 2'235) '>5#"'#35C)
Nesta nova edição foram acrescentadas 
50&@A05) 53>"0) z"?3"0) r;>$10B"'-) z"?3"0)
!;#30:;$($>"'2'-) ]'6$1835) 0) ]$"&;$#35)
s'6$(#31$'135-)]$"&;$#35)0)]'6$1835)H;4
(0"$'135C)+1&(;$)09067(35-)090"&L&$35-)7"34
gramas e leituras recomendadas, com 
?$5#')') .'&$($#'")')'7"012$/'B06)235)'(;4
135C

!"Recursividade
!"Programação Modular
!"Listas
!"Árvores
!"Pesquisa, Seleção e 

Ordenação
!"Memórias
!"Filas e Pilhas
!"Memórias Associativas
!"Filas com Prioridade
!"Grafos
!"Outros tópicos de 

Programação

ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS
ANTÓNIO ADREGO DA ROCHA

D)7"$1&$7'()3><0#$?3)205#')3>"')G)097($&'")
como se realiza a análise de algoritmos 
5$67(05-)>06)&363)20)'(B3"$#635)20)'(4
B;6'5) &('5505) 0570&L%&'5-) &363-) 73")
09067(3\)'(B3"$#635)20)705:;$5'-)20)504
leção, de ordenação, recursivos e numé4
"$&35C) !7"0501#'-) 5$6;(#'10'601#0-) ')
'1N($50) .3"6'() 2') &367(09$2'20) 235) '(4
goritmos e resultados da simulação em 
#'>0('5-) .'/0123) #'6>G6) ') 5;') '1N($50)
0970"$601#'(C) D5) '(B3"$#635) 5=3) '7"04

501#'235) 06) 750;23&E2$B3-) &367'#L?0()
&36)'5) ($1B;'B015)20)7"3B"'6'@=3)])0)
�'?'C)o)2$"$B$2')'35)05#;2'1#05)20)2$5&$7($4
1'5)20)7"3B"'6'@=3)'?'1@'2'5-)202$&'4
2'5) '3) 05#;23) 2') '1N($50) 2') &367(09$4)
2'20) 20) '(B3"$#635-) :;0) ."0:;01#'6)
($&01&$'#;"'5):;0)09$<'6);6)&3180&$6014
#3)7"3.;123)53>"0)35)605635C)[$5731$>$4
($/')')&3""057312M1&$')235)7"$1&$7'$5)#0"4
635)#G&1$&35)7'"')3)Q3"#;B;M5)23)Z"'5$(C978-972-722-790-7

200 pp. ! 16,7x24 cm

!"Fundamentos da Análise 
de Algoritmos

!"Pesquisa e Seleção
!"Ordenação
!"Recursividade e 

Programação Dinâmica
!"Algoritmos Numéricos

ELEMENTOS DE PROGRAMAÇÃO COM C
PEDRO GUERREIRO

D)3><0&#$?3)205#0) ($?"3)G)015$1'")')7"3B"'4
6'")&36)]C)D)($?"3)05#N)'2'7#'23)'3)05#;23)
$12$?$2;'(-) 6'5) #'6>G6) 7320) 50") ;5'23)
&363)5;73"#0)7'"')&;"535)20)Q"3B"'6'@=3)
com C, no Ensino Secundário e no Ensino 
R;70"$3"-)7'"')'(;135)20)+1.3"6N#$&')0)7'"')
05#;2'1#05)20)3;#"'5)N"0'5)7'"')'5):;'$5)G)
$673"#'1#0)5'>0")7"3B"'6'"-)0)#'6>G6)06)
'&@A05)20).3"6'@=3)7"3%55$31'()06)7"3B"'4
6'@=3C)]3>"0)#3235)35)7"$1&$7'$5)&31&0$#35)

da Linguagem C, de maneira gradual e 
2'123)M1.'50)a)"053(;@=3)20)7"3>(06'5-))
0) $(;5#"') 6;$#'5) 2'5) 7"$1&$7'$5) #G&1$&'5))))
20)Q"3B"'6'@=3) &36)]C) H5#')_Cu) 02$@=3)
mantém a estrutura das anteriores mas foi 
:;'50)&367(0#'601#0)"005&"$#'-)20)6'10$4
"')')6320"1$/'")3)05#$(3)20)7"3B"'6'@=3)0)
')"0.3"@'")0)'7"3.;12'")3)05#;23)235)'(B34
"$#635)0)2'5)05#";#;"'5)20)2'235C

MAÇ

978-972-722-510-1
488 pp. ! 17x24 cm

!"Processamento de  
vectores

!"Apontadores
!"Estruturas
!"Conjuntos
!"Programação genérica
!"Processamento de texto
!"Listas
!"Árvores
!"Funções de biblioteca
!"B/:-).,)%1*$-/" 

de conversão

MAÇ
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!"Programação Orientada 
aos Objectos em C#

!"Programação baseada  
em componentes

!"Tratamento de erros 
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!"Ficheiros, streams, 

serialização de objectos
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!"Acesso à internet e Web 
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!"Escrita de procedimentos 
e funções

!"Vectores e strings
!"Apontadores
!"Ficheiros
!"Estruturas
!"Memória dinâmica
!"Macros

!"Computador: como 
funciona, para que serve, 
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ele

!"Metodologias a ter  
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!"Ficheiros de texto  

e binários
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!"Sobrecarga de operadores
!"Optimização de desempe- 

nho
!"Templates de classes  

e de funções
!"Derivação de classes  

e métodos virtuais
!"Allocators
!"Contentores sequenciais
!"Árvores binárias de pes- 

quisa
!"Contentores as sociativos
!"Tabelas Hash
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!"Classes e objetos
!"Y-$%72%"-":*'.+*$,/+*
!"Classes seladas, abstratas, 

interfaces
!"Enumerações e estruturas
!"Coleções
!"Estruturas ligadas
!"Delegados e eventos
!"675-$Z%)-/"8$;,)%/"1-,7.O

das pelo utilizador
!"Integração do C#  

com Excel

!"Operações básicas de C# 
em Microsoft Visual 
Studio

!"Operações de leitura, 
atribuição e escrita

!"Estruturas de controlo  
de execução

!"Programação modular
!"Vectores e matrizes
!"Recorrência

C# 5.0 COM VISUAL STUDIO 2012 | CURSO COMPLETO
HENRIQUE LOUREIRO
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!"Programação orientada  
a objetos

!"Desenvolvimento de 
aplicações Desktop (WF  
e WPF) e de aplicações 
para a Windows Store

!"Modelação, gestão  
e manipulação de bases 
de dados (LINQ to SQL)

!"Integração com a XML  
e a XAML
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PROGRAMAÇÃO

ESTRUTURAS DE DADOS E ALGORITMOS EM JAVA
ANTÓNIO ADREGO DA ROCHA

Esta obra tem como objetivo fornecer uma 
competência sólida no desenvolvimento de 
programas de média e elevada complexi-
dade e um conhecimento profundo sobre 
estruturas de dados avançadas e algorit-
mos complexos, usando a linguagem de 
programação Java e aplicando o paradig-
ma da programação orientada a objetos. 
Utiliza uma metodologia que dá ênfase à 
decomposição funcional das soluções, atra-
vés da implementação de tipos de dados 

abstratos. Para atingir este objetivo, está 
organizada em cinco grandes temas: estu-
do do paradigma da programação orien-
tada a objetos na linguagem Java; estudo 
das principais estruturas de dados dinâmi-
cas; estudo das principais classes de algo-
ritmos; estudo da implementação dos di-
ferentes tipos de memórias; e estudo do 
tipo abstrato de dados grafo. É dirigida aos 
estudantes de disciplinas de programação 
na Linguagem Java.

CURSO PRÁTICO DE JAVA
CARLA JESUS

Este livro incide sobre uma linguagem de 
programação orientada a objetos. Existem 
milhões de aplicações e websites desen-
volvidos em Java e que podem ser execu-
tados em computadores pessoais, telemó-
veis, dispositivos de televisão, entre outros. 
Este livro pretende expor os conceitos fun-
damentais da linguagem Java através do 
IDE (Integrated Development Environment) 
BlueJ. Os inúmeros exemplos, exercícios 

resolvidos e projetos propostos darão ao 
leitor os conhecimentos necessários ao de-
senvolvimento de uma aplicação com inter-
!"#$%&'()#"*%+,"%-$.%"/012'2/34%34%!15/"-
mentos da linguagem, o leitor não terá 
/2)#16/"/$%$,%7'"5427"'%8"'"%9:;%8'3)4423-
nais. Útil também para quem quer apren-
der a programar em Java, nomeadamen-
te para autoformação.
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!"Programação Orientada  
a Objetos

!"Principais listas
!"Árvores
!"Principais classes  

de algoritmos
!"Implementação  

dos diferentes tipos  
de memórias

!"Estudo do tipo abstrato 
de dados grafo

!"Deteção de componentes 
fortemente conexas

!"Caminhos hamiltonianos 
e eulerianos

PROGRAMAÇÃO

!"Construtores
!"Encapsulamento
!"Herança
!"#$%&'$()*'$
!"Classes abstratas
!"Interfaces
!"Framework Collections
!"Exceções
!"Streams
!"Comparator, Comparable 

e Serializable
!"+,-.(/01.*"2(3)10*
!"Acesso a base de dados
!"Construção de relatório
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PROGRAMAÇÃO

COMPILADORES | DA TEORIA À PRÁTICA
PEDRO REIS SANTOS | THIBAULT LANGLOIS

O livro aborda os diversos passos do desen-
volvimento de um compilador, incluindo: 
análise determinista linear com autómatos 
)52734%8"'"%625&1"&$54%'$&16"'$4%$%"17<,"-
tos de pilha para análise ascendente e des-
#$5/$57$=%'$"62.">?3%/$%-$'2)#">@$4%4$,A5-
ticas e construção da árvore sintática do 
programa analisado; linearização das ins-
truções para geração de código direto para 
máquinas de pilha; seleção e escalonamen-

to das instruções e reserva de registos para 
máquinas de registos uniformes; otimiza-
ção do código resultante com base na análi-
4$%/3%B1C3%/$%#357'363%$%/$%/"/34*%D3/3%3%
8'3#$443%E%$C$,862)#"/3%$,%F%$%G"-"%8"'"%
uma linguagem simples, com recurso às 
ferramentas lex, yacc, antlr e burg. Livro diri-
&2/3%"%$471/"57$4%152-$'427('234%$%8'3)4423-
nais, produtores de software, programado-
res e utilizadores em geral.

!"Análises lexical  
e semântica

!"Gramáticas livres de con- 
texto e atributivas

!"Projeto de análise
!"Geração e representação 

de código intermédio
!"4.(056$"7."187&2$"),0%"

para máquinas de pilha
!"Reserva de registos
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ROGRAMAÇÃO EM C++ | CONCEITOS BÁSICOS E ALGORITMOS
PIMENTA RODRIGUES | PEDRO PEREIRA | MANUELA SOUSA

Este livro constitui o primeiro de dois vo-
lumes que no seu conjunto se propõem 
tratar pedagogicamente os tópicos refe-
rentes ao desenvolvimento de aplicações 
em Linguagem C++, usando o paradigma 
da Programação Orientada a Objetos. 

Não tem pressupostos de conhecimento 
prévio dos leitores quanto a programa-
ção. Todos os exemplos descritos ou in-
vocados no texto, testados nos ambien-
tes Borland e Visual C++ da Microsoft, 
estão disponíveis em www.fca.pt.

!"Linguagem C e C++
!"Algoritmos
!"Programação Orientada 

por Objectos
!"Paradigmas da progra- 

mação
!"91.**$"0")1=.&($*
!"Manipulação de strings
!">.1%0(05?.*"."7.),&5?.*
!"Apontadores
!"Arrays
!"Algoritmos recursivos
!"Classes
!"Listas
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ANTÓNIO ADREGO DA ROCHA | OSVALDO ROCHA PACHECO

! Tecnologia Java 6
! Objectos e classes
! Herança
!"#$%&'$()*'$
! Interfaces 
! Colecções
! Tipos parametrizados
! Iteradores
! Auto-boxing e auto- 

-unboxing
! Wildcards
! Tipos enumerados
! Excepções e streams
! Classes genéricas

! Algoritmos
! Representação da infor- 

mação
! Introdução à linguagem 

Java
! Estruturas de controlo
! Entrada e saída de dados 

formatada
! Introdução à programação 

orientada a objectos
! Sequências
! Ficheiros
! Introdução à pesquisa, 

selecção e ordenação

!  Subprogramas
!  Vetores e matrizes
!  Classes e objetos
!  Princípios de programação 

orientada a objetos
!""@$%.5?.*".")1=.&($*
!""+,-.(/01.*"2(3)10*" 

com swing
!  Tipos genéricos e algumas 

coleções que os usam

ANTÓNIO JOSÉ MENDES | MARIA JOSÉ MARCELINO

Este livro tem como principal objetivo apoiar 
a aprendizagem de conceitos básicos de pro-
gramação utilizando, para isso, a Linguagem 
Java. Sendo Java uma linguagem orientada 
aos objetos, é importante aprender os con-
ceitos fundamentais deste paradigma de 
programação. Assim, nos primeiros 8 capí-
tulos deste livro são apresentados conceitos 
básicos da programação procedimental e 
nos restantes são tratados e aplicados con-
ceitos da programação orientada aos obje-

tos. Obra com exemplos e exercícios, que 
inclui o desenvolvimento de um projeto 
completo ao longo dos vários capítulos. 
Nesta nova edição foram incluídos os temas 
introduzidos nas mais recentes versões do 
Java, como os tipos genéricos e algumas 
coleções que os usam. Foram também de-
senvolvidas matérias sobre vetores e ma-
trizes. Os temas correspondem a matérias 
lecionadas em disciplinas de introdução à 
programação de nível universitário.

Esta obra tem como principal objectivo for-
necer competências sólidas no desenvol-
vimento de programas de pequena e mé-
dia complexidade. Nesta perspectiva, in-
troduz-se uma metodologia que procura 
"725&2'%"%/$4#'2>?3%)5"6%/"%4361>?3%/$%8'3-
H6$,"4I%83'%'$)5",$5734%41#$442-34I%"7'"-
vés da aplicação da decomposição hierár-
quica das soluções. De seguida, é apresen-

tada a linguagem de programação Java, 
sem, no entanto, se introduzir o paradig-
ma da programação orientada a objectos. 
É entendimento dos autores que a lingua-
gem de programação Java pode ser usa-
da para a introdução do ensino da progra-
mação, usando a perspectiva da progra-
mação procedimental.

F. MÁRIO MARTINS

Este livro tem dois objectivos inseparáveis. 
Primeiro, apresentar os conceitos e princí-
pios fundamentais do paradigma da Pro-
gramação Orientada pelos Objectos (POO): 
objectos, classes, hierarquia de classes, he-

'"5>"%$%8362,3')4,3*%J%4$&15/3%8'$7$5-
de apresentar as construções da Linguagem 
Java 6 e como estas devem ser usadas 
correctamente na criação de “boas” aplica-
ções usando o paradigma da POO.

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO EM JAVA

FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO EM JAVA

JAVA 6 E PROGRAMAÇÃO ORIENTADA PELOS OBJECTOS

978-972-722-723-5
376 pp. ! 17x24 cm

! Operações básicas  
de Eclipse"A0(0"B0C0"D

! Operações de leitura, 
atribuição e escrita

! Estruturas de controlo  
de execução 

! Programação modular 
!"E.-$(.*"."'0-(&F.*"D
! Recorrência

EXERCÍCIOS DE JAVA |   ALGORITMIA E PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA
ADELAIDE CARVALHO

Este livro promove a aprendizagem pela 
prática da linguagem de programação 
Java através da resolução algorítmica de 
195 exercícios especialmente concebidos 
para demonstrar os princípios e as regras 
da programação estruturada. A resolu-
ção de cada exercício baseia-se na meto-
dologia top-down e consiste na elabora-
ção de um algoritmo apropriado, na sua 
#3/2)#">?3%$,%G"-"%$%5"%41"%-$'2)#">?3%

através da execução de jogos de teste. 
Este livro interessa especialmente a alu-
nos, professores e investigadores de áreas 
#2$57K)#"4I%#3,3%;5&$5L"'2"I%;#353,2"%$%
Gestão, e de diversas ciências experi-
mentais para as quais a Programação é 
disciplina nuclear ou auxiliar essencial para 
a automatização de sistemas de tratamen-
to de dados.
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MATLAB | CURSO COMPLETO
VAGNER MORAIS | CLÁUDIO VIEIRA

Guia de referência sobre um poderoso 
software de computação numérica utiliza-
do por uma vasta comunidade, que inclui 
engenheiros, cientistas e estudantes das 
mais diversas áreas. Estruturada de forma 
pedagógica, a obra está dividida em três 
partes: fundamentos básicos do MATLAB, 
explorando conceitos de programação de 
alto nível, computação numérica e visualiza-

ção de dados; toolboxes de matemática sim-
bólica, processamento de sinal, sistemas de 
con trolo e processamento de imagem; e, 
257$'!"#$4%&'()#"4I%26147'"5/3%3%4$1%/$4$5-
volvimento rápido, fácil e completo através 
da ferramenta GUIDE. Destina-se a um pú-
H62#3%/2-$'42)#"/3I%25#6125/3%34%17262."/3'$4%
iniciados e os experientes, que pretendem 
atualizar e reforçar os seus conhecimentos.

978-972-722-705-1
664 pp. ! 17x24 cm

!"Matrizes
!"4(3)1$*
!"Operadores
!"@$,-($%$"7.":;<$
!"Strings e funções  

de entrada/saída
!"Tipos de dados especiais
!"Ficheiros-M
!"Miscelânea de funções 

MATLAB
!"Matemática simbólica
!"Sistemas de controlo
!"Handle graphics
!"+,-.(/01.*"2(3)10*

978-972-722-769-3
500 pp. ! 17x24 cm

PROGRAMAÇÃO

!  O que é e como se utiliza
!  Sintaxe
!  Programação Orientada a 

Objetos
!  Animação, Interatividade 

e Multimédia em páginas 
web

!  Utilização avançada: 
servlets, JDBC, RMI, 
CORBA, Java Beans

!  Arquitetura de aplicações 
JEE e Enterprise Java Beans

!  Java Móvel
!  Novas funcionalidades do 

Java 8

PEDRO COELHO

Este livro cobre as várias facetas do Java 
(nas suas versões mais atuais: 7, 8 e EE 
7), ensinando o leitor a construir desde 
os programas mais elementares até às 
aplicações empresariais J2EE, passando 
pelo desenho de applets para a integra-
ção em páginas web. Escrita de forma 
simples e acessível e com exemplos práti-
cos, esta obra destina-se a todos aqueles 

que tenham conhecimentos básicos de 
programação em outras linguagens e 
queiram aprender Java. É também ade-
quado para os leitores que, tendo conhe-
cimentos elementares de Java, preten-
dam aprofundar conhecimentos especí-
)#34% 5"4% -('2"4% -$'7$57$4% #3H$'7"4% 8$63%
livro (Web, JEE, Servlets, JSP, JSF, etc.).

PROGRAMAÇÃO EM JAVA |   CURSO COMPLETO

978-972-722-792-1
312 pp. ! 16,7x24 cm

PROGRAMAÇÃO

!  Tipos Primitivos e 
Estruturas de Controlo

!  Laboratório de Arrays
!  Laboratório de Classes
!  Coleções de Java: 

ArrayList<E>, HashSet<E> 
e TreeSet<E>

!  Hierarquia de Classes, 
Herança, Classes 
9G*-(0-0*"."#$%&'$()*'$

!  Coleções de Java: 
HashMap<K,V> e 
TreeMap<K,V>

!  Streams de I/O

F. MÁRIO MARTINS

Este livro tem como objetivo, baseando-
-se em princípios fundamentais da Enge-
nharia de Software, apresentar regras e 
boas práticas na análise, conceção e de-
senvolvimento (projeto) de aplicações 
orientadas pelos objetos em geral, neste 
caso usando as construções da lingua-
gem Java. O livro centra-se à volta da 
noção de projeto de software, sendo 
apresentados “laboratórios” de projetos 
sobre todos os assuntos essenciais à Pro-

gramação Orientada pelos Objetos (POO). 
Em cada laboratório apresenta-se uma 
síntese teórica dos assuntos abordados, 
as construções de Java necessárias ao la-
boratório, e, em seguida, vários projetos 
exemplo que são analisados e completa-
mente implementados em Java. O livro 
tem como principais destinatários estu-
dantes de nível secundário e universitário 
$%8'3)44235"24%/$%25!3',(72#"%$,%&$'"6*

PROJETOS DE POO EM JAVA

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

978-972-722-601-6
384 pp. ! 17x24 cm

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS EM JAVA
JORGE CARDOSO

O propósito deste livro é apresentar os con-
ceitos tecnológicos fundamentais presen-
tes no desenvolvimento de sistemas dis-
tribuídos em Java, assim como as principais 
plataformas disponíveis. Este livro descre-
ve as tecnologias que foram desenvolvi-
das a partir dos anos 90 para a constru-
ção de sistemas distribuídos. Neste sentido, 
descrevemos e ilustramos como podem 

ser usados os sockets e o CORBA para de-
senhar e implementar sistemas distribuí-
dos. Abordamos, também, soluções mais 
recentes tais como: o RMI e os Web Services. 
Este livro constitui um compêndio essen cial 
e indispensável para qual quer aluno de 
licenciatura ou mestrado em Engenharia 
95!3',(72#"%$%8'3)44235"24%$5-36-2/34%#3,%
a projecção de sistemas distribuídos.

!  Evolução dos sistemas 
computacionais

!  Redes de dados
!  Arquitecturas de sistemas 

distribuídos
!  Sistema de nomes DNS
!  Programação com sockets
!  CORBA
!   Java RMI
!  Web Services
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978-972-722-751-8
608 pp. ! 17x24 cm

PROGRAMAÇÃO

HENRIQUE LOUREIRO

Este livro, aumentado relativamente à ver-
são anterior, com três novos capítulos e 
um novo projeto prático, cobre, de uma 
forma clara e acessível, os instrumentos e 
técnicas de programação associados ao Vi-
sual Basic integrado no Visual Studio 2012. 
As matérias são apresentadas passo a passo 
e apoiadas num vasto com ponente práti-

co, composto por exercícios resolvidos, 
exercícios propostos e três projetos com-
pletos, que contemplam as mais recentes 
tecnologias de desenvolvimento para am-
bientes Windows (Windows Forms, Windo-

ws Presentation Foundation e nova inter-
face do Windows 8).

! Introdução à programação 
e à algoritmia

! Usabilidade
! Windows Forms e Windows 

Presentation Foundation
! Gestão e manipulação  

de BD (LINQ to SQL)
! XML
! Desenvolvimento de apli- 

cações para Windows 8
! Apresentação de 3 

projetos baseados  
em casos reais

VISUAL BASIC 2012 |   CURSO COMPLETO

978-972-722-763-1
224 pp. ! 17x24 cm

!  Activities e Intents
!  Desenhar a interface 
2(3)10

!  Multimedia, messaging  
e networking

!  Mapas, localização  
e sensores

RICARDO QUEIRÓS 

Esta obra, de carater essencialmente prá-
tico, tem como objetivo ensinar todos 
aqueles que se estão a iniciar no desen-
volvimento de aplicações para dispositi-
vos Android. Esta é uma obra fundamen-
7"6%$%/$%6$271'"%3H'2&"7<'2"%8"'"%34%8'3)4M
sionais da área da programação móvel, 
mas também para os professores e alu-
nos de disciplinas de computação móvel 
que queiram obter um suporte teórico/     

/prático sobre a programação para dispo-
4272-34%,<-$24*% N3% )5"6% /3% 62-'3% 3% 6$273'%
encontrará um exemplo completo para 
praticar a matéria aprendida. É, ainda, 
incluído nesta obra um glossário com a 
correspondência dos principais termos 
técnicos para o português do Brasil. Ane-
xo de atualização para a versão 4.3 em 
www.fca.pt.

PROGRAMAÇÃO MÓVEL

ANDROID |   INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

978-972-722-631-3
488 pp. ! 17x24 cm

PROGRAMAÇÃO

! Introdução à lógica  
de programação

! Introdução ao Visual Basic 
2010 Express

! Dados e estruturas  
de controlo

! Métodos
! Estruturas de dados
! Ficheiros e streams
! Bases de dados
! Classes

PROGRAMAÇÃO EM VISUAL BASIC 2010
PAULO CAPELA MARQUES

;47$%62-'3%7$,%#3,3%)5"62/"/$%$C83'%34%
#357$O/34%/$%1,"% !3',"% 42,862)#"/"%$%
orientada para a prática com o apoio de 
65 Exercícios Resolvidos. Direccionado para 
34%F1'434%P'3)44235"24%/$%DE#52#34%/$%Q$4-
tão de Equipamentos Informáticos, de In-
formática de Gestão e de Gestão e Progra-
mação de Sistemas Informáticos, pre tende 
dotar o aluno das competências básicas 

para a utilização de um conjunto alargado 
de ferramentas de programação, poden-
do também ser usado em autoformação. 
O leitor/formando irá adquirir a capacida-
de de analisar e compreender as técnicas 
básicas da programação, desenvolvendo 
competências para aprender novas lingua-
gens e aumentando a capacidade de con-
cepção e desenvolvimento de software.

PROGRAMAÇÃO

978-972-722-644-3
448 pp. ! 17x24 cm

ANTÓNIO GAMEIRO LOPES
!  Visual Basic 2010 Express
!  Controlos
!  Noções básicas
!  Structures
!  Enumerações
!  Arrays
!  Estruturas de repetição  

e de decisão
!  Subrotinas e funções
!  Recursividade
!  Comunicação de dados 
1$'")1=.&($*"9H@++" 
e com Excel

!""4(3)1$*

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO EM VISUAL BASIC 2010

Um guia de iniciação ao fascinante mundo 
da Programação, tomando como base o 
Visual Basic 2010, na sua versão Express. 
Apresentando, de uma forma clara e objec-
tiva, as principais ferramentas e funcionali-
dades desta linguagem, esta exposição não 
se limita a uma postura meramente descri-
tiva. Pelo contrário, procura familiarizar o 
leitor com as diversas técnicas de progra-
mação, adoptando uma perspectiva funda-
mentalmente aplicada. Para além de pe-

quenas partes de código que acompanham 
a descrição de cada funcionalidade, inclui 
a implementação de vários Exemplos de 
Aplicação, códigos completos que integram 
diferentes aspectos da matéria exposta, 
auxiliando, assim, a sua assimilação. Em 
com plemento, os Problemas possibilitam, 
ao leitor, uma avaliação dos seus conheci-
mentos, enquanto os Exercícios Propostos 
constituem sugestões para implementa-
>?3I%#3H'25/3%/2-$'434%5K-$24%/$%/2)#16/"/$*
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REDES & COMUNICAÇÕES

978-972-722-754-9
660 pp. ! 17x24 cm

! Controlos
! Layouts
! Ciclo de vida de uma 

aplicação WinRT
! Programação para  

o toque
!"H&*-.'0"7.")1=.&($*" 

e data binding
! Tiles e sistemas  
7.",$-&)1056$

! Multimédia; Contratos
! Acesso a periféricos  

e sensores
! Packaging e distribuição 

de aplicações

LUÍS ABREU

Com o lançamento do Windows 8, a Mi-
crosoft estendeu a linguagem visual Me-

tro à plataforma PC. Além de substituir a 
257$'!"#$% &'()#"% 7'"/2#235"6I% $47"% 53-"%
shell é suportada por um novo runtime, 
designado por WinRT, que estará disponí-
vel em vários tipos de dispositivos, o que 
42&52)#"% 01$% 73/"4% "4% "862#">@$4% /$4$5-
volvidas para este runtime poderão ser 
executadas em PC e tablets. Exploramos 
as principais funcionalidades disponibili-

zadas, através do uso de HTML5, CSS e 
JavaScript. Ao optarmos por esta lingua-
gem (recorde-se de que o runtime tam-
bém permite o uso de C# ou de Visual 

Basic), apresentamos uma das grandes 
novidades desta versão (pela primeira 
vez, é possível recorrer a HTML5, CSS e 
JavaScript para criar aplicações Windows). 
Para os utilizadores da versão 8.1, dispo-
nibilizamos o Anexo de Atualização Grátis 
em www.fca.pt.

DESENVOLVIMENTO EM WINDOWS 8 |   CURSO COMPLETO

978-972-722-786-0
448 pp. ! 17x24 cm

C. REIS | C. SILVA | L. MARCELINO | N. FONSECA | V. CARREIRA ! Ambiente de desenvol- 
vimento Xcode

! Objective-C
!"@$'A$,.,-.*"2(3)1$*
! Model-View-Controller
! Mapas e localização
! Desenho e animação
! Gestos e toques multitouch
!"H$'I"/$-$2(0)0"."CJ7.$
! Core Data e iCloud
! Redes sociais
! Sensores de movimento
! Serviços de rede
! Conceitos avançados
! Submissão à App Store

A disseminação de dispositivos como o 
iPhone, o iPad ou o iPod Touch veio revo-
lucionar o dia a dia de todos nós. Também 
o surgimento da App Store, a loja online 
da Apple, associada a estes aparelhos, 
contribuiu grandemente para esta mudan-
>"% 42&52)#"72-"I% 8$',2725/3% "% 01"601$'%
programador colocar as suas aplicações 
(gratuitas ou pagas), tornando-as disponí-
veis a todos os utilizadores a nível mun-
dial. Apesar do acesso generalizado que a 

App Store veio incutir, esta garante que, 
antes das aplicações serem disponibiliza-
das ao público em geral, são submetidas a 
1,% #12/"/343% 8'3#$443% /$% -$'2)#">?3% $%
validação, o qual é alvo de detalhe na par-
7$% )5"6% /$47$% 62-'3*% ;47"% 3H'"I% "71"62."/"%
para o iOS7, apresenta, assim, o desenvol-
vimento de aplicações para iOS desde os 
primeiros passos até um nível mais avan-
çado. Como exemplo é construída uma 
aplicação completa ao longo do livro. 

DESENVOLVIMENTO EM iOS |   CURSO COMPLETO

978-972-722-695-5
384 pp. ! 17x24 cm

ADMINISTRAÇÃO DE REDES INFORMÁTICAS
FERNANDO BOAVIDA | MÁRIO BERNARDES | PEDRO VAPI

A administração de redes informáticas é 
uma actividade fundamental nas redes de 
hoje, sem a qual não seria possível asse-
gurar a sua operacionalidade. Trata-se de 
uma actividade que exige profundos co-
nhecimentos técnicos, experiência, senti-
do prático e empenho. Esta edição actua-
lizada e aumentada, agora com um capí-
tulo dedicado ao Encaminhamento, abor-
da um conjunto de aspectos de extrema 
actualidade e importância na administra-

ção de redes, recorrendo a uma metodo-
logia alicerçada em soluções prag má ticas, 
$)#".$4%$%7$47"/"4%$,%",H2$57$%'$"6*%P"'"%
docentes e estudantes de licenciatura e 
,$47'"/3I%,"4% 7",HE,% 8"'"% 8'3)4423-
nais com responsabilidades na instalação 
e administração de redes informáticas em 
empresas, em operadores de telecomuni-
cações, em fornecedores de ser viços IP e 
na administração pública.

!  Endereçamento  
e encaminhamento

!""@$,)2;(056$
!  Autenticação, auto rização 

e contabilização
!  Firewalls, 802.1X, VPN
!  Redundância e escalabi- 

lidade
!  Protecção de redes
!  Monitorização, medição, 

registos de utilização
!  Ferramentas
!  Ambientes IPv4 e IPv6

978-972-722-796-9
350 pp. ! 17x24 cm

!  Conceitos fundamentais
!  Componentes principais
!  Gestão de dados
!  Serviços
!  Mapas e Sensores
!  Comunicações de Dados
!  Google Play

RICARDO QUEIRÓS  

Este livro apresenta exemplos práticos de 
como construir rapidamente aplicações 
,<-$24% 8'3)44235"24% 8"'"% smartphones 

Android. A linguagem de programação 
usada é o Java e o ambiente de desenvol-
vimento onde foram escritos todos os 
exemplos da obra, compatíveis com a 
versão 4 do Android, é o Eclipse. O livro 
explora os recursos avançados do An-

droid (incluindo a gestão de bases de da-
dos SQLite, o uso de serviços Web, a co-
municação NFC, suporte a sensores e o 
uso de alguns serviços Google Play para 
comunicação servidor cliente e comércio 
eletrónico, entre outros) para ajudá-lo na 
construção de aplicações móveis inova-
doras em ambientes empresariais para 
smartphones Android.

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PROFISSIONAIS EM ANDROID

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO
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REDES & COMUNICAÇÕES

978-972-722-699-3
328 pp. ! 17x24 cm

REDES & COMUNICAÇÕES

JORGE GRANJAL

JOSÉ GOUVEIA

A administração de sistemas e redes tra-
ta-se, na realidade, de uma área bastante 
exigente do ponto de vista técnico, muito 
por causa da enorme abrangência das 
tecnologias e serviços que o administra-
dor deve conhecer para ser capaz de asse-
gurar o correto funcionamento de uma 
rede informática. A formação de um 
H3,% 8'3)44235"6% 8"44"% 8$6"% "01242>?3%
dos conhecimentos teóricos fundamen-
tais, mas sobretudo pela experiência ad-

quirida através da sua aplicação a cená-
rios concretos. Este livro complementa a 
análise teórica dos conceitos apresenta-
dos com a sua aplicação a um cenário 
prático real, estando dividido em várias 
partes fundamentais. Esta nova edição 
aprofunda a abordagem de diversos te-
mas da gestão de sistemas e redes em  
Linux, e introduz igualmente a utilização 
de novos programas neste âmbito.

! Execução; Serviços
! Utilizadores e quotas
! Rede, logs; Tarefas
! Kernel
! Módulos
! Ba ckups
! Protecção de servidores
! Filtragem de pacotes
! NAT e proxies de 

aplicação
! VPN
! Intrusões e auditorias  

de segurança
! Monitorização

!  Conceitos e equipa men tos 
de redes

! Meios de comunicação
!"@$,)2;(056$"7."routers, 

de um servidor proxy
! Windows Server
! Serviço DHCP
! Servidores NAS, FTP, 

Web, de e-mail  
."7.")1=.&($*

! Firewalls

GESTÃO PRÁTICA DE REDES |   CURSO COMPLETO

A nível empresarial, pequenas e médias 
empresas (PME) necessitam de serviços 
de rede para poderem ser competitivas. 
Os routers domésticos e gateways deixa-
ram de ser utilizados apenas para forne-
cer acesso à Internet e passaram a ser 
equipamentos imprescindíveis para ligar 
várias redes e reencaminhar e disponibili-
zar serviços. Este livro destina-se sobretu-
/3%"%8'3)44235"24I%"173/2/"7"4%$%17262."/3-
'$4%/$%'$/$4%01$%5$#$4427",%/$%#35)&1'"'%

determinados serviços em ambiente do-
méstico ou empresarial (PME). Pelo seu 
conteúdo, é útil para os cursos de Gestão 
de Redes e Sistemas Informáticos do Cur-
so de Especialização Tecnológica (CET) e 
de Instalação e Gestão de Redes Informá-
ticas do Curso de Educação e Formação de 
Adultos (EFA), e constitui também uma 
mais-valia para os estudantes de outros 
cursos das áreas de Redes e Sistemas In-
formáticos.

GESTÃO DE SISTEMAS E REDES EM LINUX

978-972-722-665-8
288 pp. ! 17x24 cm

REDES & COMUNICAÇÕES

! Rede telefónica
! Sistemas de transmissão
! Acesso em cobre  
.".'")G(0

! Infra-estruturas em 
edifícios

! Redes móveis
! Convergência de redes

INTRODUÇÃO ÀS TELECOMUNICAÇÕES
RUI SÁ

A diversidade de oferta de serviços e equi-
pamentos aumentou o interesse à volta 
das questões técnicas por parte dos utili-
zadores de telecomunicações que come-
çaram a dispor de acesso à Internet, tele-
visão por cabo, telemóveis, etc. Esta nova 
edição propõe-lhe um olhar actualizado 
sobre uma área em mudança. Assim, sur-
gem comparações entre as tecnologias, e 
a necessidade de optar entre operadores 
que, apresentando as suas soluções como 

melhores, suscitam dúvidas aos clientes 
e utilizadores de telecomunicações. Por 
outro lado, com a evolução do negócio 
8"'"%5K-$24%,"24%$6$-"/34%/$%43)472#">?3I%
o sector das telecomunicações começou 
"%'$#$H$'I%$,%5O,$'3%#'$4#$57$I%8'3)4-
sionais de áreas não técnicas, como marke-
ting ou gestão, o que tem criado a neces-
sidade de passar para estes os conceitos 
básicos que lhes permitam desempenhar 
as suas funções.

REDES & COMUNICAÇÕES

978-972-722-694-8
568 pp. ! 17x24 cm

!  Aplicações telemáticas
!  Arquitecturas protocola-   

res, TCP/IP
!  Cablagem de redes 

informáticas
!  Novas tecnologias, gestão 

e segurança de redes, 
1$'"."*.'")$*

!  Equipamentos de comu- 
nicação

!  Planeamento e projecto 
de redes informáticas

EDMUNDO MONTEIRO | FERNANDO BOAVIDA

A nova edição deste livro apresenta o esta-
do-da-arte incluindo agora novas aplica-
ções, extensa abordagem da arquitectura 
TCP/IP, novas normas de cablagem a nível 
nacional e internacional, tecnologias de re-
/$4%#3,%$%4$,%)34I%53-"4%86"7"!3',"4%8"'"%
gestão de redes, actuais equipamentos de 
co mutação, interligação e segurança e no-
vos exemplos de planeamento e projecto 
de redes – de uma perspectiva prática, 
fundamentada por actividade real de en-

genharia. Este livro é dirigido a estudantes 
de licenciatura, mestrado e pós-gradua-
ção, em disciplinas nas áreas de Redes de 
Computadores, Transmissão de Dados e 
Engenharia de Redes Informáticas, assim 
#3,3%"34%8'3)44235"24% #3,%'$48354"H262-
dades nos processos de planeamento, pro-
jectos, instalação e administração de re-
des informáticas em organizações indus-
triais, empresas de serviços ou na adminis-
tração pública.

ENGENHARIA DE REDES INFORMÁTICAS
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978-972-722-745-7
512 pp. ! 17x24 cm

REDES & COMUNICAÇÕES

978-972-722-781-5
368 pp. ! 17x24 cm

REDES & COMUNICAÇÕES

JOSÉ GOUVEIA | ALBERTO MAGALHÃES

!  Aspetos arquiteturais
!  Redes locais
!  Visão geral da camada  

de rede
!  Endereçamento
!  Encaminhamento
!  Qualidade de serviço
!  Visão geral da camada  

de transporte
!  Protocolo TCP
!  Protocolos para multimédia 

e tempo real
!  Camada de aplicação
!  Exercícios

! Introdução às redes de 
computadores

! O Modelo OSI e o TCP/IP
! Normas de Redes e 

Tecnologias WLAN
! Instalação de uma 

Ethernet
! Instalação de uma rede 

wireless
!"@$,)2;(056$"7.";'"router
! Tolerância a falhas de 

segurança
! Deteção de problemas na 

rede
! Firewalls

Esta obra vem ao encontro das necessida-
des de utilizadores domésticos, autodida-
tas e estudantes, abrangendo temas 
como redes wireless, ligações bluetooth, 
#35)&1'">?3%/$%'$/$4%63#"24I%routers e !-

rewalls, tendo sido atualizada para acom-
panhar o desenvolvimento das tecnolo-
&2"4*%R%#35)&1'">?3%/$%4$'-2>34I%#3,3%3%
DHCP ou a organização de uma rede com 
o Windows Server, pode parecer algo 
complicado, mas demonstra ser extrema-

,$57$%42,86$4*%J%,$4,3%4$%-$'2)#"%#3,%
a tolerância a falhas, utilizada em servi-
dores, que permite a continuidade do 
funcionamento de determinados serviços 
em caso de falha do hardware. Foi tam-
bém incluído um novo capítulo, “Scans 
de Rede”, que mostra que a utilização de 
um programa de scan permite descobrir e 
resolver vulnerabilidades nos computa-
dores da rede, tornando-a segura.

FERNANDO BOAVIDA | MÁRIO BERNARDES

A Internet assenta sobre a arquitetura proto-
colar TCP/IP, pelo que o conhecimento des-
tes protocolos é essencial para todos os pro-
)44235"24%S%"71"24%$%!171'34%S%/"4%7$#5363&2"4%
da informação e comunicação. Adequado 
quer como livro de texto para apoio a disci-
plinas de licenciatura quer como referência 
8"'"%8'3)4%4235"24%53%"72-3I%01$'%"25/"%8"'"%
auto estudo, este livro fornece uma visão 

abran gente e aprofundada dos protoco-
los da arquitetura TCP/IP. O livro propicia 
não apenas uma sólida formação teórica, 
essencial para a compreensão das maté-
rias, mas também uma abordagem práti-
ca de todas as questões essenciais, con-
41H47"5#2"/"% $,% TU% )#L"4% 8'(72#"4% #3,%
exemplos resolvidos e exercícios abertos, 
para execução em laboratório.

REDES DE COMPUTADORES |   CURSO COMPLETO

TCP/IP |   TEORIA E PRÁTICA

SEGURANÇA

978-972-722-688-7
304 pp. ! 17x24 cm

FIREWALLS | SOLUÇÕES PRÁTICAS
OSVALDO SANTOS

J%62-'3%$C863'"%"%#35)&1'">?3%/$%!"#$%&&'
numa perspectiva essencialmente práti-
ca, em diferentes plataformas, incluindo 
o sistema operativo Linux, routers Cisco e 
4361>@$4%8'3)44235"24%F24#3%RVR*%V?3%"8'$M
sentados vários problemas concretos de 
segurança e as respectivas propostas de 

solução, sendo uma espécie de “livro de 
receitas” para a implementação de !"#$%&& 
em diversos sistemas operativos/plata-
formas. O livro destina-se essencialmente 
a administradores  de redes e sistemas 
infor máticos e a alunos de licenciaturas e 
pós-graduações em Informática.

!  Ameaças à segurança 
informática

!  Conceitos essenciais sobre 
!"#$%&&'

!  Filtros de pacotes  
em Linux

!  Filtros de pacotes  
em routers Cisco

!  Firewalls Cisco ASA

REDES & COMUNICAÇÕES

978-972-722-506-4
648 pp. ! 17x24 cm

!  OSI e TCP/IP
!  iOS
!  Redes LAN com equipa- 

mentos Cisco
!  Protocolo IP
!  Protocolos de encaminha- 

mento
!"">.*1(&56$"."1$,)2;(056$"

de protocolos WAN
!""@$,)2;(056$"G3*&10" 

de gestão e de segurança
!  Protocolo IPv6
!  Interoperabilidade 

IPv4-IPv6
!""K.7.*"*.'")$*

MÁRIO VÉSTIAS 

A 4.ª edição actualizada e aumentada des-
te livro aborda os conceitos e descreve as 
soluções associadas às redes de comuni-
cação de dados, incluindo o protocolo IPv6 
$%"4%#3,152#">@$4%4$,%)34*%N"%2,86$,$5-
tação das soluções são usados equipamen-
tos de um dos líderes mundiais de equipa-
mentos de comunicação, a Cisco Systems. 

J%6$273'%2'(%"8'$5/$'%"%#35)&1'"'%routers 
e switches Cisco, sendo-lhe garantido o 
#35L$%#2,$573% 41)#2$57$% 8"'"% 8'3W$#7"'% $%
implementar redes de dados de pequena e 
média dimen são. Os conhecimentos adqui-
ridos ao longo do livro são fundamentais 
para quem pretenda realizar o exame CCNA 
(()*+,'(#"-)!#.'/#-$,"0'1**,+)%-#*).

REDES CISCO |   PARA PROFISSIONAIS
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SEGURANÇA

978-972-722-507-1
216 pp. ! 17x24 cm

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
& ENGENHARIA DE SOFTWARE

MIGUEL PUPO CORREIA | PAULO JORGE SOUSA

JOÃO VARAJÃO

Este livro trata a segurança de software, 
um tema que inclui outros aspectos como 
a auditoria de software e a protecção de 
software em produção. O livro aborda este 
tema em quatro partes: a primeira apre-
senta uma panorâmica sobre a seguran-
ça de software; a segunda apresenta as 
principais classes de vulnerabilidades ac-
tuais; a terceira apresenta um conjunto 
de técnicas e ferramentas que podem ser 

usadas para tornar mais seguro o softwa-

re que já existe; a quarta apresenta um 
conjunto de técnicas que poderão ser usa-
das para melhorar a segurança de software. 
Um manual para disciplinas de segurança 
de software a nível universitário e também 
/$4725"/3%"3%8'3)44235"6%/"% 25!3',(72#"%
interessado em desenvolver software se-
guro, ou em auditar ou proteger software 
já existente.

! Desenvolvimento  
de software seguro

! Vulnerabilidades mais 
comuns e perigosas

! Protecção do sistema 
operativo

! Auditoria de software
! Conceitos básicos
! Princípios de projecto
! Mecanismos de protecção 

dos sistemas operativos 
convencionais

!  Visão sistémica e contin- 
gencial da organização

!  Papel da informação  
e dos SI nas organizações 
actuais

! Planeamento, desenvol- 
vimento, exploração  
e gestão de SI

!  Perspectiva arquitectural 
da função de sistemas  
de informação

ARQUITECTURA DA GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Este livro encerra uma abordagem globali-
zante das tecnologias e dos sistemas de in-
formação, sob uma perspectiva de gestão 
eminentemente ecléctica e contingencial, 
tornando-o imprescindível a todos os envol-
vidos, directa ou indirectamente, na práti-
ca ou estudo desta área do conhecimento, 
nomeadamente, ao meio académico (cur-
sos de Informática de Gestão e Engenharia 
de Sistemas de Informação e disciplinas das 
áreas dos Sistemas de Informação e da Ges-

7?3X%$%"3%,$23%$,8'$4"'2"6%Y8'3)44235"24%
das tecnologias e sistemas de informação e 
os gestores em geral). Nesta 3.ª edição fo-
ram acrescentados novos elementos sobre 
a Função de Sistemas de Informação e com-
plementadas as actividades principais (pla-
neamento, desenvolvimentos, exploração e 
gestão de sistemas de informação). Para isso 
são apre sentados conjuntos de recursos e 
de factores relevantes no exercício desta 
função.

SEGURANÇA NO SOFTWARE

978-972-722-407-4
296 pp. ! 17x24 cm

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
& ENGENHARIA DE SOFTWARE

! Organização da função 
Auditoria Informática

! Con trolo e segurança  
dos SI

! Técnicas de análise  
e de controlo

! Metodologias de audi- 
toria de SI

! Domínios da auditoria 
informática

! Controlo e segurança  
na óptica da gestão 
estratégica

! Análise de casos

AUDITORIA E CONTROLO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
ALBERTO CARNEIRO

Esta obra tem como principal objectivo 
apresentar e explicar as relações entre a 
auditoria, o controlo e as consequências 
nos cuidados de segurança a ter relativa-
mente a Sistemas de Informação, cuja cres-
cente informatização possibilita cada vez 
mais novos modos de relação com os agen-
tes dos contextos competitivos. Apresen-
tando um vasto conjunto de casos práti-
#34I%/$%-"63'%8$/"&<&2#3%42&52)#"72-3I%$%
P$'&157"4% /$% Z$-24?3% 53% )5"6% /$% #"/"%

capítulo, este livro dá ao leitor a possibili-
dade de exercitar a capacidade de análise 
crítica e, ao mesmo tempo, compreender 
melhor a aplicação prática dos conceitos. 
Este livro destaca-se também pela sua va-
liosa aplicação no domínio do Ensino Su-
perior, em particular em licenciaturas, 
mestrados e doutoramentos de Informá-
tica de Gestão, Engenharia Informática e 
Gestão de Empresas.

SEGURANÇA

978-972-722-767-9
432 pp. ! 17x24 cm

!""@(&A-$2(0)0
! Gestão de chaves públicas
! Vulnerabilidade em 

máquinas de sistemas 
distribuídos, em redes 
locais e de grande escala

! Firewalls 
! Sistemas de deteção  

de intrusões
! Redes privadas virtuais 
! Segurança em redes sem 
)$*"LMNOPP

ANDRÉ ZÚQUETE

Este livro alerta para problemas de segu-
rança que podem advir da ligação de uma 
máquina ou rede local à Internet e explica 
como estes podem ser minimizados ou 
evitados. Ajuda os gestores das máquinas 
31%'$/$4%63#"24%"%2/$572)#"'%$44$4%8'3H6$-
mas e a perceberem o âmbito e alcance 
das políticas de proteção que podem im-
plantar e dos mecanismos de segurança 
que existem para esse efeito. Alerta para o 
tipo de vulnerabilidades que tipicamente 

existem e são exploradas em ataques, 
como minimizar a sua exploração e se 
83/$%73,"'%,$/2/"4%"72-"4%$%$)#".$4%/$%
proteção quando se interage com ou atra-
vés de Internet. Nesta nova edição foram 
revistos e aumentados alguns capítulos e 
foi adicionado um capítulo novo, relativo 
a Protocolos de Autenticação de pessoas e 
sistemas em redes informáticas. Capítulo 
com Perguntas de Exame no site da FCA.

SEGURANÇA EM REDES INFORMÁTICAS
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
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978-972-722-658-0
440 pp. ! 17x24 cm

ANTÓNIO MIGUEL ! Project Management 
()*#

! Custos, prazos, recursos
! Riscos, qualidade
!"@$,)2;(056$I"(.1;(*$*"

humanos
! Monitorização, controlo  

e encerramento do projecto
! Earned Value Management 
! Engenharia de software
! Globalização do desenvol- 

vimento de software

Esta obra apresenta uma abordagem me-
todológica precisa, rigorosa e moderna 
para a gestão de projectos de software, 
desde o momento inicial de planeamento 
estratégico até à entrega e operação do 
sistema. Tem como base as boas práticas 
recomendadas no PMBOK® Guide Fourth 

Edition (2008), no CMMI® e na norma ISO 
10006 e integra as mais recentes percep-
ções em termos de gestão de custos, pra-
zos e recursos, engenharia de software 

(capítulo novo e autónomo nesta nova 
edição actualizada), controlo de projec-
734%$%&$47?3%/"%#35)&1'">?3*%:$4725"M4$%
"%73/34%34%&$473'$4%/$%8'3W$#73%$%8'3)4-
sionais de software que pretendam im-
plementar metodologias comprovadas de 
gestão de projectos nas suas organiza-
ções, bem como a professores e estudan-
tes de licenciaturas em Engenharia Infor-
mática e Informática de Gestão e de cursos 
de pós -graduação e mestrados.

GESTÃO DE PROJECTOS DE SOFTWARE

978-972-722-481-4
246 pp. ! 14,5x21 cm

MAURO NUNES | HENRIQUE O’NEILL

Este livro, com uma forte componente di-
dáctica, apresenta em cada capítulo um 
conjunto de perguntas de revisão e de 
$C$'#K#234% '$436-2/34I% #35)',"5/3%3%3H-
jectivo dos autores de reforçar a capaci-
dade do fundamental de UML como um 
elemento de formação no domínio da mo-
delação visual de Sistemas de Informa-
ção. O livro apresenta uma abordagem 
simples e prática à linguagem de modela-
ção visual UML (23)!#.'4,.#&&)35'6%357%-

ge), o que o torna útil tanto para os iniciados 
como para os utilizadores já com alguma 
experiência que pretendam aprofundar os 
seus conhecimentos. Os prin cipais concei-
tos e diagramas são expli cados com base 
em exemplos, permitindo a sua compre-
ensão e a construção de novos modelos. 
Sempre que considerado relevante, os au-
tores actualizaram os diagramas de acor-
do com a versão 2.0 da UML.

! Diagramas de Use Cases
! Classes
! Actividades
! Interacção
! Estados
! Diagramas físicos
! Introdução aos métodos 

de desenvolvimento  
de sistemas de informação

FUNDAMENTAL DE UML

978-972-722-616-0
288 pp. ! 17x24 cm

HENRIQUE O’NEILL | MAURO NUNES | PEDRO RAMOS !  Diagrama de Use Cases
! Diagrama de classes
! Diagrama de actividades
! Diagrama de estados
! Diagrama de sequência
! Diagramas de componentes

EXERCÍCIOS DE UML

Esta obra fornece um conjunto variado de 
$C$'#K#234%01$%26147'"%$%$C$,862)#"%3%83-
tencial da linguagem de modelação UML, 
na sua versão 2.0. Aborda os principais dia-
gramas e respectivas técnicas de constru-
ção, focalizando nas boas práticas para a 
utilização dos artefactos UML. Inclui cerca 
de 47 exercícios resolvidos e um caso de 
estudo transversal aos vários capítulos. O 
5K-$6%/$%/2)#16/"/$%/34%$C$'#K#234%!32%"W14-
tado para permitir uma aprendizagem rá-

82/"%$% $)#".*% F"/"%$C$'#K#23%"H3'/"%1,%
domínio de aplicação para a modelação 
de Sistemas de Informação (SI), entenden-
do-se como domínio de aplicação um sec-
tor, organização ou entidade que utilizem 
um SI, como por exemplo um Restauran-
te, Ginásio, Hotel, Leiloeira, Biblioteca, Con-
domínio, Rede Interbancária. Assume-se, 
assim, como um complemento para qual-
quer livro teórico-prático sobre a UML.

978-972-722-516-3
304 pp. ! 17x24 cm

! Gestão de conhecimento 
organizacional

! Descoberta de conheci- 
mento em bases de dados

! Análise de dados com 
ferramentas OLAP  
e técnicas de Data Mining: 
Áreas da banca, do retalho 
e do marketing

MARIBEL YASMINA SANTOS | ISABEL RAMOS 

Este livro apresenta, de forma clara e prag-
mática, os conceitos associados ao conhe-
cimento, conhecimento organizacional e 
gestão de conhecimento, complementa-
dos com os conceitos associados aos sis-
temas de Business Intelligence e às tecno-
logias associadas, nomeadamente Data 

Warehousing, Online AnalyticalProcessing 
(OLAP) e Data Mining. A obra evidencia o 
processo de consolidação do conhecimento 
obtido pelos sistemas de Business Intelli-

gence através, nesta 2.ª Edição Actualizada 
e Aumentada, da análise de dife rentes 
bases de dados organizacionais. 

BUSINESS INTELLIGENCE |  TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA GESTÃO  
DE CONHECIMENTO
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978-972-722-579-8
272 pp. ! 17x24 cm

!  Planeamento de SI como 
actividade organizacional

!  Processos, abordagens  
e métodos de planea- 
mento de SI

!  Realidades preponderantes 
do planeamento de SI

!  Propostas de método  
de planeamento de SI

LUÍS AMARAL | JOÃO VARAJÃO

Apesar de ser geralmente aceite como uma 
actividade vital para o sucesso das orga-
nizações, o Planeamento de Sistemas de 
Informação é, curiosamente, uma das suas 
actividades mais desprezadas e menos 
bem sucedidas. Numa actividade comple-
xa como esta, o seu estudo e a sua práti-
ca não devem ser desassociados, sob pena 
/$%4$'%42,86247"%5"%2/$572)#">?3%$%'$4361-
ção de questões chave da sua execução. 

Neste livro faz-se a articulação dessas duas 
componentes, através da junção da sua 
fundamentação teórica com a proposta 
de uma abordagem metodológica, cons-
truída pelo acumular de inúmeras expe-
riências. Nesta 4.ª edição, são revistos e 
acrescentados novos elementos sobre o 
Planeamento de Sistemas de Informação, 
com ênfase particular no método proposto.

PLANEAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

978-972-722-425-8
240 pp. ! 17x24 cm

IT GOVERNANCE |   A GESTÃO DA INFORMÁTICA
MIGUEL MIRA DA SILVA | JOSÉ SEQUEIRA MARTINS

O objectivo deste livro é dar a conhecer de 
forma resumida os temas principais da Ges-
tão da Informática, apresentando exem plos 
práticos e casos de estudo reais, a maioria 
H"4$"/34%5"%$C8$'2[5#2"%8'3)44235"6%/34%
8'<8'234%"173'$4*%:2'2&2/3%"%73/34%34%8'3)4-
sionais que lidam com as Tecnologias de In-
formação e Comunicação, tenham ou não 

formação tecnológica, façam parte da orga-
nização ou trabalhem para empresas es-
pecializadas, esta obra é particularmente 
indicada para todos os “informáticos” que 
gos tariam de trabalhar menos e melhor, 
mas não encontram nos livros técnicos a 
solução para os problemas que encontram 
diariamente.

!  Motivação
!  Frameworks
!  ITIL
!  Arquitecturas
!  Gestão de portefólio
!  Gestão da procura
!""4.*-6$"),0,1.&(0
!  Gestão de projectos
!  Gestão do desempenho
!  Outsourcing
!++(,'-."/01

978-972-722-795-2
300 pp. ! 16,7x24 cm

!  Engenharia de Software
!  Processos de 

desenvolvimento
!  Gestão do processo de 

desenvolvimento
!  Engenharia de requisitos
!  Análise e desenho do 

produto de software
!""@$7&)1056$"7$"A($7;-$"7."

software
!""E.(&)1056$"."C0%&7056$"

por testes ao produto de 
software

!  Manutenção do produto 
de software

SÉRGIO GUERREIRO

A Engenharia de Software revela-se de par-
ticular importância para suportar a conce-
ção, a implementação e a operacionaliza-
ção da maior parte dos processos de 
negócio empresariais de empresas privadas 
e públicas. Existe um manancial de concei-
tos que têm de ser percebidos, integrados e 
relacionados para facilitar a comunicação 
entre as empresas, os programadores, os 
gestores e os analistas de negócio. É com 
este objetivo que surge o presente livro. 

Com uma forte componente teórico-prática, 
apresenta os principais conceitos, poten-
ciando o leitor a procurar novas formas de 
perceber e desenhar as organizações da 
economia global eletrónica, apresentando 
exercícios relacionados com os temas em 
questão e um conjunto de Casos Práticos 
reais. Uma obra em português que procura 
facilitar o estudo da Engenharia de Softwa-
re, para ser usada em contexto universitário 
ou como estudo a título individual.

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE SOFTWARE

EM  
PREPARAÇÃO
EM EM 
PREPPREPARAÇARAÇÃO

978-972-722-651-1
224 pp. ! 17x24 cm

!  Gestão Essencial: gestão 
),0,1.&(0I"7."(.1;(*$*"
humanos e planos  
de acção

! Gestão Táctica: organiza- 
ção, gestão de projectos, 
datacentre, segurança, 
continuidade do negócio

! Gestão Estratégica: 
liderança, arquitectura, 
novas tecnologias, Out- 
sourcing

PEDRO TAVARES SILVA | CATARINA BOTELHO TORRES

Neste livro encontra, condensado num úni-
co volume, o equivalente a uma estante de 
livros sobre gestão, organização, liderança 
e arquitectura de Sistemas de Informação 
(SI). Adaptado à realidade nacional, em 
01$%34%8'3)44235"24%83/$,%/$4$5'36"'%"%
sua actividade em departamentos de infor-
mática com três, trinta ou até mesmo tre-
zentos colaboradores, este livro aborda te-
mas tão diversos como a gestão de recursos 
humanos, a organização e governo dos SI, 

a segurança e continuidade do negócio e a 
organização de datacentres, discutindo ain-
da as arquitecturas tecnológicas e as práti-
cas de adopção de novas tecnologias e de 
outsourcing. Pelos assuntos abordados e 
pela clareza com que estes temas comple-
xos são abordados, trata-se de um guia que 
permite aos detentores de hard skills com-
plementar os seus conhecimentos sobre 
gestão, agilizando desta forma a sua subi-
da na “escada” corporativa.

GESTÃO E LIDERANÇA PARA PROFISSIONAIS DE TI
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978-972-722-787-7
200 pp. ! 15,5x23,5 cm

FUNDAMENTAL DO WINDOWS 8.1
CARLA JESUS | PAULO CAPELA MARQUES

O Fundamental do Windows 8.1 explica 
de um modo simples e claro, com instru-
ções passo a passo, as tarefas básicas 
para a utilização deste novo sistema ope-
rativo, apresentando também as princi-
pais novidades face à versão anterior. Útil 
para utilizadores de tablets e smartpho-

nes, este livro inclui uma tabela com as 
correspondências entre o modo de traba-

lho com rato/teclado e os respetivos pas-
sos a seguir na utilização de ecrãs táteis. 
Os utilizadores que já instalaram o Upda-
te 1 não foram esquecidos e, sempre que 
4$% W1472)#"% 34% "173'$4% $C862#",% "4% /2!$-
renças. Esta obra apresenta os comandos 
em Português Europeu e também em 
Português do Brasil de forma a poder ser-
vir um amplo leque de utilizadores.

!  Regresso do botão Iniciar; 
Barra de Título

!  Arranque direto para o 
Ambiente de Trabalho

!  Botões Opções 
Energéticas e Procurar

!  OneDrive; Skype; Redes 
sociais

!  Utilizar apps
!  Manter o computador 

seguro

978-972-722-642-9
272 pp. ! 14,5x21 cm

SISTEMAS OPERATIVOS

!  Interface do Windows 7
!  Possibilidades de pesquisa
!  Trabalhar com os progra- 

mas multimédia
!""@$,)2;(0("0*"$A5?.*" 

de mobilidade
!  Programar as opções  

de segurança
!""Q-&%&F0("."A0(-&%=0(")1=.&($*

CARLA JESUS | PAULO CAPELA MARQUES

O Fundamental do Windows 7 é a obra ideal 
para todos os tipos de utilizadores, pois 
aborda as funcionalidades fundamentais 
e os programas do Windows 7, incluindo 
aqueles que nesta versão apareceram 
com nova interface: Internet Explorer 8, 
Windows Media Player 12, Windows Me-

dia Center, Wordpad, Paint, entre outros. 
Esta obra cobre as edições Home Pre-
,21,I%P'3)44235"6%$%+672,"7$%$%H"4$2"M4$%
nas versões portuguesa e inglesa, apre-
sentando os comandos em ambas as lín-
guas, de forma a poder servir um amplo 
leque de utilizadores.

FUNDAMENTAL DO WINDOWS 7

978-972-722-734-1
280 pp. ! 14,5x21 cm

RUI SANTOS

! Explorar o interface  
do Mac OS X

!"@$,)2;(0("0*"A(./.(R,1&0*"
de sistema

! Trabalhar nas aplicações 
e utilitários do Lion

! Navegar na Internet
! Criar um sistema seguro 

dos seus dados

O Mac OS X veio introduzir novas e revo-
lucionárias ferramentas, como o sistema 
de visualização de aplicações em modo 
de ecrã completo, acesso rápido ao menu 
de aplicações através do 6%73+8'9%.'e um 
gestor de janelas designado de Misson 

Control. Esta obra destina-se a todos aque-
les que pretendem tirar maior proveito 

do sistema operativo base dos computa-
dores Apple, quer sejam utilizadores fre-
quentes deste sistema ou que o utilizem 
pela primeira vez. Com base na versão 
portuguesa do software, apresenta em 
simultâneo os comandos em português e 
inglês, de forma a poder servir um amplo 
leque de utilizadores.

FUNDAMENTAL DO MAC OS X

978-972-722-514-9
268 pp. ! 14,5x21 cm

! Instalação do Linux,  
do Red Hat e do Caixa 
Mágica

! Sistema de janelas X
! Shell
! Kernel (núcleo do sistema 

operativo)
! Editores de texto
! Segurança

FUNDAMENTAL DO LINUX
PAULO TREZENTOS | ANTÓNIO CARDOSO

O presente livro guia-o numa aproxima-
ção ao Linux, contendo as informações 
bási cas e essenciais para a sua utilização. 
Cada assunto é acompanhado por expli-
cações práticas, que poderá executar no 
seu próprio computador pessoal, tirando 
o máximo partido deste potente sistema 
operativo. Tanto iniciados como utiliza-

dores já com alguma experiência encon-
trarão nesta obra meios para aprofundar 
os seus conhecimentos de Linux. A obra é 
acompanhada por uma secção de “Per-
guntas e Respostas mais Frequentes” 
destinada à resolução rápida dos proble-
mas que com mais frequência surgem ao 
utilizador.
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TECNOLOGIAS &                         
PROGRAMAÇÃO WEB

978-972-722-742-6
324 pp. ! 17x24 cm

! Roteamento
! Controladores
! Html Helpers
! Validação de dados  

num formulário
! JavaScript, AJAX  

e Bundling
! Problemas de segurança 

e soluções possíveis
! Areas; Caching
! Mode binding
! Dependências
! Funcionalidades para 

dispositivos móveis
! Web API

ASP.NET MVC
LUÍS ABREU

Esta obra foi escrita a pensar nos progra-
madores que já têm alguma experiência 
no desenvolvimento de aplicações Web e 
que procuram obter o máximo de infor-
mação sobre o desenvolvimento em  
ASP.NET MVC. Contudo, é também es-
sencial para todos os programadores 
ASP.NET Web Forms que procuram efe- 
tuar a transição dessa plataforma para o 

ASP.NET MVC. Ao longo do livro encontra-
mos infor mação detalhada e exemplos 
práticos que apresentam os principais blo-
cos e componentes introduzidos pela última 
versão desta plataforma. Todos os tópicos 
são apresentados pormenorizadamente, 
com recurso a vários exemplos práticos que 
ilustram os conceitos teóricos apresentados.

978-972-722-753-2
688 pp. ! 17x24 cm

ANTÓNIO ROSA

Esta obra pretende dar a conhecer o Win- 
dows Server 2012. Na primeira parte, e 
após uma breve apresentação da história e 
das principais características desta versão, é 
demonstrada a instalação de um novo ser-
vidor e são apresentados os passos mais 
importantes para que a rede entre em fun-
cionamento e para que os clientes possam 
aceder aos recursos disponibilizados pelo 
Server 2012. Na segunda parte da obra, é 
dado um maior enfoque às diversas tarefas 

de exploração e administração da rede in-
formática, bem como à implementação de 
serviços adicionais, que tornarão a expe-
riência de utilização mais rica, quer por 
parte dos administradores da rede, quer 
83'%8"'7$%/34%#62$57$4*%\726%8"'"%"4%F$'72)-
cações MCSA e MCSE da Microsoft, dispo-
nibilizando ainda a correspondência dos 
principais termos técnicos para o portu-
guês do Brasil. Anexo de atualização para 
a R2 em www.fca.pt

! Instalação
! Active Directory
! Discos e partições
! TCP/IP
! Políticas de grupo
! Firewall do Windows
! DNS, DHCP e WSUS
! Acesso remoto e rede
! Serviços de terminal
! Virtualização
! Ligação a sistemas UNIX
! Deployment Services
!"@$,)2;(056$"7$"++H

WINDOWS SERVER 2012 |   CURSO COMPLETO

978-972-722-756-3
752 pp. ! 17x24 cm

!  Gestão e sincronização  
de processos ou tare fas

! Algoritmos e mecanismos 
de gestão de memória

! Armazenamento de infor- 
mação persis tente

! Mecanismos e estruturas 
de gestão dos periféricos

! Arquiteturas e mecanismos 
de segu rança

J. ALVES MARQUES | P. FERREIRA | C. RIBEIRO | L. VEIGA | R. RODRIGUES

Este livro detalha todos os subsistemas rele-
vantes nos sistemas operativos e apresenta 
duas visões complementares: as interfaces, 
que permitem aos programadores invoca-
rem as funções do sistema operativo, e a 
estrutura interna de cada um dos subsiste-
mas que compõem o sistema operativo. Esta 
dupla visão, “como se usa e como é realiza-
do”, estende-se aos dois sistemas operati-
vos de referência do mercado: o Unix (em 
particular, o Linux e o MacOS) e o Windows, 

procurando ilustrar semelhanças e diferen-
ças entre eles. Nesta 2.ª edição foram revis-
tos diversos aspetos, sendo de realçar as 
vertentes relacionadas com a programação 
#35#3''$57$%$%34%,$#"524,34%,"24%43)472-
cados que os sistemas operativos comer-
ciais disponibilizam para tirar partido das 
arquiteturas multicore, a abordagem gené-
rica da segurança e a extensão das entra-
/"4]4"K/"4%#"/"%-$.%,"24%B$CK-$24%$%"H'"5-
gentes.

SISTEMAS OPERATIVOS

978-972-722-701-3
600 pp. ! 17x24 cm

! Linha de comandos
! Sistema de janelas X
! Administração do sistema
! Administração da rede
! Serviços do sistema
! Fedora Linux 16 e Ubuntu 

11.10 (Anexo com guia  
de instalação)

FERNANDO PEREIRA | RUI GUERREIRO

Esta obra, que já é considerada “o clássi-
co do Linux em português”, apresenta os 
conceitos fundamentais do Linux, partin-
do dos mais simples comandos de utiliza-
ção em “modo texto”, prosseguindo até 
ao sistema de janelas X e aos modernos 
ambientes do tipo Desktop (KDE e Gno-
me). Apresenta também todas as ferra-
mentas que o Linux disponibiliza para os 
vários tipos de utilização, incluindo os ser-

vidores (áreas de Internet/Intranet, servi-
/3'$4%/$%)#L$2'34I%/$%H"4$4%/$%/"/34%$%/$%
diretoria, e segurança) e o funcionamen-
to como estação de trabalho (aplicações 
tradicionais em jane las X, campos de co-
,152#">?3I%5"-$&">?3%5"%957$'5$7I%J^#$I%
,1672,E/2"I%7'"7",$573%/$%&'()#34I%W3&34I%
etc.). Edição atualizada com base no Linux 
Fedora 16 e Ubuntu 11.10.

LINUX |   CURSO COMPLETO
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978-972-722-683-2
432 pp. ! 17x24 cm

DREAMWEAVER CS5.5 & CS5 |   CURSO COMPLETO
HÉLDER OLIVEIRA

Este livro tem como objectivo fazer com 
que o leitor aprenda a utilizar os recursos 
do Dreamweaver CS5.5, nomeadamente 
textos, tabelas, divs, imagens, folhas de 
estilos (CSS), frames, formulários, beha-

viors, entre outros, no desenvolvimento 
de sites% 8'3)44235"24% $47(72#34%$%/25A,2-
cos com ligações a bases de dados. Entre 

as tecnologias abordadas, destaca-se o 
PHP e o ASP, e, num capítulo introdutório, 
"%625&1"&$,%V_`*%N3%)5"6%/"%3H'"I%/$472-
nada quer a designers quer a programado-
res Web, o leitor encontra uma proposta 
de projecto para o desenvolvimento de um 
site dinâmico em PHP, englobando toda a 
matéria abordada.

!  Sites dinâmicos
!  Criação de um servidor 

virtual no computador 
(XAMPP)

!""@(&056$"."1$,)2;(056$" 
de bases de dados

!  Ligação entre a base  
de dados e a aplicação Web

!  Desenvolvimento de 
aplicações Web em PHP  
e ASP

!  Framework Spry
!  Integração com XML

978-972-722-731-0
312 pp. ! 17x24 cm

PEDRO REMOALDO

! Módulos e suporte das CSS 
nos browsers

! Seletores CSS
! Propriedades de texto,  

de backgrounds e de gra- 
dientes

! Modelos de cores/ 
/opacidade/transparência

! Imagens nas borders  
e aplicação de sombras

! Layouts dinâmicos com  
os media queries

! Animações

Ao longo deste livro são abordadas as no-
vas e mais importantes propriedades CSS3 
e, em alguns casos, é apresentada infor-
mação complementar sobre as proprie-
dades já existentes nas versões anterio-
res das CSS. Em todos os capítulos são 
apresentados exemplos práticos de utili-
zação e aplicação das propriedades abor-
dadas. Sempre que possível são também 

indicadas alternativas para os browsers que 
não suportem estas novas propriedades, 
como acontece com as versões do Inter-
net Explorer anteriores à versão 9. Este é 
um livro ideal para todas as pessoas que 
trabalham com CSS e que pretendam me-
lhorar os seus conhecimentos e criar pági-
nas atrativas recorrendo às novas funcio-
nalidades das CSS3.

CSS3

978-972-722-797-6
256 pp. ! 17x24 cm

! One ASP.NET
! OWIN e Katana
! Autenticação
! ASP.NET Identity
! ASP.NET MVC
! Web API
! SignalR

LUÍS ABREU

Este livro concentra-se na apresentação 
das novidades introduzidas pela versão 
4.5.1 da plataforma ASP.NET. Ao contrário 
do que acontece com outros livros, este 
aposta em analisar as várias novidades in-
troduzidas nas várias plataformas e biblio-
tecas que compõem atualmente o ASP.NET. 
Para além dos capítulos dedicados às novi-
dades introduzidas ao nível do Visual Stu-
dio 2013 e das plataformas Web API e MVC, 
o livro aproveita ainda para introduzir a 

$48$#2)#">?3%Ja9N%$%3%8'3W$73%Katana, o 
novo modelo de autenticação baseado em 
middleware OWIN e o novo modelo de ges-
tão de dados de um utilizador (ASP.NET 
Identity). Todas estas funcionalidades são 
transversais às bibliotecas e plataformas de 
alto nível ASP.NET. Livro ideal para o leitor 
que já possui alguma experiência no desen-
volvimento Web em ASP.NET e que procura 
obter todas as novidades introduzidas pela 
última versão da plataforma.

ASP.NET 4.5.1 |   ONE ASP.NET, OWIN, IDENTITY, WEB API E SIGNALR

978-972-722-760-0
712 pp. ! 17x24 cm

! Controlos data source, 
data bound e modelo  
de binding

!"H.2;(0,50"."A.()*
! Scripts no lado cliente
! Scripts não intrusivos
! User controls, master 

pages, themes e skins
! Handlers
! ASP.NET AJAX no lado 

servidor e no lado cliente
! jQuery
! JsRender

LUÍS ABREU

Este livro, com vários exemplos práticos, 
apresenta as principais características rela-
cionadas com a construção de aplicações 
Web através da plataforma ASP.NET 4.5. 
Inicia com a apresentação da framework 
que serve de suporte ao desenvolvimento 
de páginas e introduz gradualmente todas 
as novas funcionalidades disponibilizadas 
pelas últimas versões da plataforma. À se-
melhança do que aconteceu com edições 
antecedentes, esta obra dá ênfase às novas 

funcionalidades introduzidas pela última 
versão da plataforma (4.5), não deixando, 
porém, de abordar todos os aspetos impor-
tantes introduzidos pelas versões anterio-
res. Tem como objetivo ensinar o progra-
mador que se está a iniciar, mas também o 
programador que pretende efetuar a transi-
ção para a última versão desta plataforma. 
O código que acompanha o livro foi construí-
do no Visual Studio 2012, em C# 5.0. Textos 
extra em www.fca.pt.

ASP.NET 4.5 |   CURSO COMPLETO
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PROGRAMAÇÃO WEB

978-972-722-739-6
336 pp. ! 17x24 cm
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978-972-722-785-3
208 pp. ! 17x24 cm

TECNOLOGIAS &                         
PROGRAMAÇÃO WEB

LUÍS ABREU

LUÍS ABREU

!  Animações para sites
!  Ferramentas de desenho 

vectorial
!  Interactividade através  

de botões
!  Incorporar e controlar 

componentes de áudio  
e vídeo

!""@$,-($%0(";'")%'."
através de ActionScript

!  Publicar as suas animações 
em diferentes formatos

HÉLDER OLIVEIRA

Com este livro comece a partir de hoje a 
trabalhar com o Flash CS5.5, para Windows 
e Macintosh, tanto para ambiente Web 
como em outro tipo de soluções multimé-
dia. O leitor poderá, através de exercícios 
práticos, aprender a trabalhar com esta fer-
ramenta fundamental para design e anima-
ção para a Internet e a criar apresentações 
8'3)44235"24%,1672,E/2"%8"'"%F:]:b:*%F3,%
ilustrações detalhadas e a cores, e numa lin-
guagem acessível, poderá também apren-

der os principais conceitos e técnicas desta 
"862#">?3%8'3)44235"6%8"'"%"%#'2">?3%/$%#35M
teúdos ricos em componentes dinâmicos, 
interactivos e de multimédia, em múltiplas 
plataformas. A introdução à linguagem de 
programação ActionScript 3.0 permitirá 
ao leitor iniciar-se no desenvolvimento pro-
)44235"6%/$%"862#">@$4*%9,8'$443%737"6,$5-
te a cores e útil também para os utilizado-
res do Flash CS4!

Esta obra revela-se bastante útil para to-
dos aqueles que ainda não se estrearam 
nas novas funcionalidades desta lingua-
gem ou para quem pretende aprofundar 
os seus conhecimentos nesta área. Ao lon-
go de toda a obra o leitor poderá encon-
trar informações detalhadas e exemplos 

práticos. Nesta edição atualizada e aumen-
tada foram acrescentados novos exemplos 
que ilustram o uso dos elementos HTML5 e 
apresentam várias estratégias que permi-
tem combiná-los para concretizar cenários 
mais avançados.

! Elementos semânticos  
e elemento canvas

! API
! SVG
! Vídeo e áudio sem 

recurso a plugins
! API de geolocalização  

e uso de microdata
! Web storage
! Controlos de introdução 

de dados
! Comunicar com recursos  

e URL remotos
! Web workers e aplicações

!  Aspetos básicos
!  Objetos
!  Funções
!  Ar rays
!  Expressões regulares
!  Modo Strict

JavaScript

Cada vez mais, as empresas apostam no 
desenvolvimento de aplicações Web, 
pelo que a compreensão e utilização do 
JavaScript se torna mais importante. 
Além de ser a linguagem de script da 
Web, impôs-se noutras áreas, tendo um 
5O,$'3%25)5/(-$6%/$%17262.">@$4%8'(72#"4*%
O JavaScript é uma linguagem dinâmica, 
cuja correta utilização pressupõe o uso de 
determinados padrões de programação 

(muito diferentes dos usados pelas lin-
guagens tradicionais de desenvolvimento 
orientado a objetos). Este livro introduz a 
sintaxe básica e gramática da linguagem, 
e apresenta muitos desses padrões e vá-
rias recomendações que contribuem para 
a escrita de bom código JavaScript, tendo 
sido adicionadas secções que alertam 
para aspetos relacionados com a perfor-
mance.

FLASH CS5.5 & CS5 |   DEPRESSA & BEM

HTML5

978-972-722-793-8
288 pp. ! 17x24 cm

TECNOLOGIAS &                         
PROGRAMAÇÃO WEB

! Enquadramento do 
jQuery

! Fundamentos do jQuery
! CSS, Posição e Scroll
! DOM
! Animação
! Eventos
! Ajax
! Plugins (com exemplos)
! jQuery Mobile

jQuery |   A SUA BIBLIOTECA JavaScript 
LUÍS SOARES

Open source e fácil de aprender, o jQuery 
é hoje uma importante e versátil ferra-
,$57"% 8"'"% 34% 8'3)44235"24% /"% ('$"I%
apoiando em manipulações DOM, ges-
tão de estilos, criação de animações, in-
vocações Ajax, etc. Ideal para programa-
dores web e webdesigners, este livro, 
orientado à tarefa, constitui, um instru-
mento de iniciação à tecnologia jQuery, 
bem como a alguns dos seus plugins mais 
importantes e ilustrativos. A obra apre-

senta, casos de uso e erros comuns no 
uso do jQuery. Por outro lado, relaciona-
-o com tecnologias como HTML, HTTP, 
JavaScript, Ajax e CSS. Apresenta tam-
bém o jQuery UI e o jQuery Mobile, sendo 
que esta 2.ª Edição Atualizada apresenta 
como principal novidade o desenvolvi-
mento web para dispositivos móveis. In-
clui 200 exemplos (testados nas versões 
1.11.0 e 2.1.0), sendo alguns deles execu-
táveis e editáveis online.
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!  Instalação do XAMPP  
em diferentes plataformas

!  Conceitos relativos  
à sintaxe usada em PHP

!  Ligação e integração  
do MySQL com PHP

!  Cookies, autenticação, 
sessões

!  Aplicação em páginas 
Web das API desenvolvidas 
pelo Facebook/Google

FREDERICO TAVARES

Esta obra não pretende ser um guia exaus-
tivo, mas antes uma obra de cariz prático, 
que aborda a linguagem PHP sobre esse 
ponto de vista. O seu principal objetivo é 
transmitir ao leitor as técnicas e os métodos 
essenciais para que facilmente compreenda 
esta linguagem. Este livro constitui-se como 
uma ferramenta útil para aprender ou con-
solidar conhecimentos no desenvolvimento 
de aplicações, recorrendo a diversos exem-
plos práticos, tais como: registo, autentica-

>?3%$%&$47?3%/$%17262."/3'$4=%&'()#34%/25A-
micos; loja virtual; álbum de fotos, etc. No 
)5"6%E%"8'$4$57"/3%1,%#"8K7163%01$%$5&63-
ba todos os conhecimentos adquiridos ao 
longo da obra e que tem por base o desen-
volvimento de um site de uma livraria onli-

ne. O código-fonte apresentado no livro é 
compatível com as versões PHP 5.3 e 5.4. 
Esta obra disponibiliza a correspondência dos 
principais termos técnicos para o português 
do Brasil.

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES EM PHP

978-972-722-341-1
708 pp. ! 17x24 cm

! Instalação em várias 
plataformas

! Conceitos, motor de proces- 
samento e sintaxe

! Cookies e sessões
! Sistemas de comércio 

electrónico, autenticação 
e segurança

! XML
! PHP para desenvolvimen-

to orientado por objectos
!"H.2;(0,50"."1(&A-$2(0)0

CARLOS SERRÃO | JOAQUIM MARQUES

O PHP é uma linguagem de programação 
open source maioritariamente orientada 
para a World Wide Web e que permite o de-
senvolvimento de páginas Web dinâmicas 
através da introdução do código embebido 
directamente no HTML. Nesta obra, os auto-
'$4%8'$3#18"'",M4$%$,%,$6L3'"'%42&52)#"72-
vamente o livro da versão anterior, actuali-
zando, completando e revendo os diversos 
capítulos e adicionando novos sobre segu-
'"5>"%$%#'2873&'")"*%F$57'"5/3%3%/$4$5-36-

vimento na ver são PHP 5.3, este livro cobre 
desde tópicos mais básicos até aos mais 
avançados, sendo ideal para quem começa 
a desenvolver os seus primeiros sites, mas 
também para os programadores avança-
/34%01$%8'3%#1'",%4183'7$%H2H623&'()#3%8"'"%
uma apren dizagem mais profunda da lin-
guagem. É uma “referência completa” em 
português que ensina ao leitor diversos 
truques e técnicas.

TECNOLOGIAS &                         
PROGRAMAÇÃO WEB PROGRAMAÇÃO COM PHP 5.3

978-972-722-433-3
304 pp. ! 17x24 cm

TECNOLOGIAS &                         
PROGRAMAÇÃO WEB

978-972-722-668-9
432 pp. ! 17x24 cm

TECNOLOGIAS &                         
PROGRAMAÇÃO WEB

LUÍS ABREU

! Design da interface,  
do site e das páginas

! Desenho de imagens  
."2(3)1$*

! Multi média
! Estilos editoriais
! Colocação dos sites  

na Internet

! XAML
! Layouts e recursos
! Acesso a dados e serviços 

remotos
! Data binding
!"4(3)1$*I"0,&'05?.*" 

e média
! Interacção com browser  

e JavaScript
! Isolated storage, acesso 

ao clipboard, drag-n-drop 
e webcams

! Aplicações out-of -  
-browser

! Segurança do código

A plataforma Silverlight, agora na sua ver-
são 4.0, constitui-se como uma potente 
plataforma para a construção de aplica-
ções RIA (:)+8';3-#"3#-'199&)+%-),3*) tendo 
a utilização do chamado managed code 
(p.ex., o C#) e a reutilização de muitos dos 
princípios introduzidos pela plataforma WPF 
(Windows Presentation Foundation) como 
principais novas funcionalidades. Este livro, 
com vários exem plos práticos, apresenta as 

principais características relacionadas com a 
construção de aplicações RIA. Come ça com 
a história e principais características da pla-
taforma para, em seguida, introduzir gra-
dualmente os seus principais blocos cons-
tituintes e todas as novas funcionalidades 
introduzidas pela versão 4.0. O código que 
acompanha o livro foi construído no Visual 
Studio 2010, em C#. 

BRUNO FIGUEIREDO

Muitos dos livros que abordam a constru-
ção de páginas para a Web são elabora-
dos na perspectiva do processamento de 
texto. Este livro aborda o tema de uma 
maneira diferente, ensinando passo a pas-
so a elaborar páginas dinâmicas, atracti-
vas e funcionais, focando-se mais no de-

sign do que na programação. Esta obra 
destina-se a todos os que querem fazer 
do webdesign% "% 41"% 8'3)44?3% Y1,"% /"4%
mais procuradas pelas empresas) ou que 
simplesmente desejam elaborar um site 
pessoal ou empresarial com qualidade.

SILVERLIGHT 4.0 |   CURSO COMPLETO

WEB DESIGN |   ESTRUTURA, CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO DE SITES WEB



COLEÇÕES EM DESTAQUE

A FCA, enquanto líder nas edições de 
informática, continua a desenvolver 
as suas coleções e o seu catálogo. 

Sem esquecer as necessidades dos 
utilizadores, tem aumentado o nú-
mero de títulos dedicados aos pro-
)44235"24%/$%D9*%

Cada vez mais os nossos livros  
são instrumentos fundamentais de 
aprendizagem para os leitores de 
todos os países de língua portugue-
sa, desde Portugal, aos PALOP, Bra-
sil e Timor, mercados onde chega-
mos através da nossa “casa mãe” e 
distribuidora, a LIDEL.

Os livros desta coleção, 
simples e objetivos, 

profusamente ilustrados e 
com exemplos  
passo a passo,  

levam-no a dominar com 
rapidez e facilidade 

as matérias apresentadas

Esta coleção mostra-lhe, 
com uma liguagem simples 

e acessível, como tirar 
partido das últimas versões 

dos programas para 
utilizadores e sistemas 

operativos mais utilizados, 
através de exemplos  

e exercícios resolvidos  
para praticar

Esta coleção,  
única em Portugal,  

é dedicada  
à Gestão de  

Projetos segundo  
as melhores  

e mais atuais práticas

Obras sobre vários 
produtos de software,  

a maioria  
pertencendo  

ao “software livre”  
(open source)  

e outras   
ao “software grátis”

Desenvolva os seus 
conhecimentos com esta 
coleção, que lhe permite 
tirar o máximo partido 

dos programas 
informáticos que utiliza no 

seu dia a dia

Concebida para iniciação 
e prática, esta coleção 
permite-lhe aprender  

a matéria  
através  

de exercícios práticos, 
resolvidos 

passo a passo

Dedicada aos amantes  
do digital, coloca  

à disposição  
de amadores e 
8'3)44235"24%

conhecimentos 
anteriormente apenas 
acessíveis através de 
obras estrangeiras

Destinada aos alunos  
dos diversos Cursos de 

Educação e Formação para 
Jovens (3.º Ciclo do EB e 

#1'434%8'3)44235"24%/3%;VX%$%
para Adultos,  

de acordo com os respetivos 
programas. Útil também 

para autoformação

Indispensável para todos  
os envolvidos com as 

Tecnologias de Informação  
que pretendem desenvolver  

as suas aplicações de  
acordo com as tecnologias 

mais recentes

Dedicada não só aos 
8'3)44235"24%/$%V247$,"4%

de Informação, mas 
também a Gestores e 
317'34%8'3)44235"24%/$%

Informática, assim como 
aos estudantes de 

licenciaturas  
e mestrados

Coleção sobre um tema 
bastante importante  
no panorama atual,  
onde apresentamos  

livros dedicados  
aos utilizadores,  
"34%8'3)44235"24% 
e aos estudantes

A coleção da FCA para 
os estudantes do 
Ensino Superior. 

Aborda as principais 
temáticas de um curso 
de TI. Útil também para 

8'3)44235"24%01$%
pretendam atualizar os 

seus conhecimentos

EDITORA LÍDER
EM INFORMÁTICA



VISITE-NOS REGULARMENTE ONLINE

PARA FICAR A PAR DE TODAS AS NOVIDADES  
PARA SABER MAIS SOBRE AS NOSSAS PUBLICAÇÕES

PARA ENCOMENDAR OS NOSSOS LIVROS 
PARA CONHECER OS NOSSOS PARCEIROS NO MUNDO

VENHA CONHECER A NOSSA LIVRARIA 

Av. Praia da Vitória, 14A  
1000-247 Lisboa - PORTUGAL
livraria@lidel.pt
Dias úteis das 09h15 às 13h15, das 14h30 às 18h30

LIGUE-SE A NÓS 

ACOMPANHE O GRUPO LIDEL DE PERTO 
COMUNIQUE CONNOSCO NAS REDES SOCIAIS

INSCREVA-SE NA NOSSA NEWSLETTER 
ESPREITE EM PRIMEIRA MÃO AS ÚLTIMAS NOVIDADES

DEIXE OS NOSSOS LIVROS CHEGAREM ATÉ SI 
DESCUBRA TODAS AS NOSSAS OBRAS

OUTROS CONTACTOS ÚTEIS 

Sede: Rua D. Estefânia, 183 – r/c Dto. 1049-057 Lisboa  
T:21 351 14 48 | F:21 352 26 84 | lidel@lidel.pt
Revenda: revenda@lidel.pt
Exportação: depinternacional@lidel.pt
Marketing: marketing@lidel.pt
Promoção: promocao@lidel.pt
Formação: formacao@lidel.pt

CONTACTOS

LIVROS PARA FORMAÇÃO

•  Peça-nos aconselhamento quanto aos manuais 
mais indicados para os seus diversos cursos

•  Entregue aos seus formandos um livro 
personalizado que eles não vão esquecer

•  Juntos vamos marcar a diferença!

Departamento de Formação   
formacao@lidel.pt

LIVROS PARA ADOÇÃO

•  Conheça os nossos livros universitários  
e adote-os nas suas disciplinas 

•  Contribua com sugestões e novos temas  
para o nosso catálogo

•  Juntos vamos levar o conhecimento  
a quem precisa! 

Departamento de Promoção Universitária 
promocao@lidel.pt

PROJETOS DE EDIÇÃO

•  Faça parte da nossa família de autores e 
embarque connosco nesta aliciante viagem

•  Envie-nos o seu projeto e concretize o seu 
sonho (índice, currículo, público-alvo,  
outras informações)

•  Juntos divulgaremos a Ciência e a Língua  
em português!

Departamentos Editoriais do Grupo LIDEL:

Medicina & Ciências 
editec@lidel.pt

Gestão & Engenharia 
editec@lidel.pt

Ensino de PLE 
edicoesple@lidel.pt

Informática 
fca@fca.pt

Design & Arquitetura 
fca@fca.pt

Ciências Sociais, Forenses & da Educação 
pactor@pactor.pt

facebook.com/editoralidel

twitter.com/lideleditora

facebook.com/editorapactor

twitter.com/pactoreditora

facebook.com/editorafca

twitter.com/fcaeditora

COMO ENCOMENDAR

NO SEU LIVREIRO HABITUAL, NA NOSSA LIVRARIA E ATRAVÉS DOS NOSSOS SITES  

www.lidel.pt | www.fca.pt | www.pactor.pt
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