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Sinopse: Numa altura em que os sistemas automáticos, os 

sistemas inteligentes, a inteligência artificial e os robôs são 

elementos do nosso dia a dia e ameaçam fazer uma transfor-

mação radical na forma como vivemos e trabalhamos, faz sen-

tido estudar os fundamentos de uma das áreas mais importan-

tes nos desenvolvimentos que permitiram a quarta revolução 

industrial: a Robótica Industrial. Trata-se de uma área muito 

vasta, que integra conhecimentos de muitas outras áreas cien-

tíficas e técnicas, pelo que este livro não pretende ser exausti-

vo, pois essa seria uma tarefa impossível… 

Sinopse: O catering e o banqueting são duas áreas de negócio 

em constante crescimento, muito dinâmicas e com um potencial de 

vendas muito interessante, quer para os eventos associados ao mee-

ting industry quer para o segmento social das celebrações: casamen-

tos, batizados, jantares de gala, aniversários, cocktails, entre outras. 

A obra destina-se a profissionais do setor da hotelaria e restauração 

com gosto em aprofundar os seus conhecimentos, aos estudantes 

dos cursos de hotelaria e restauração que procuram um manual 

sobre esta temática, sejam cursos profissionais de nível secundário 

ou pós-secundário ou cursos de gestão hoteleira ou restauração ao 

nível de licenciatura, pós-graduação ou mestrado…. 

Robótica industrial : Indústria 

4.0  

J. Norberto Pires 

Editor: Lidel 

2018 

Catering e banqueting : organi-

zação e prática  

Vitor Gomes, Paulo Revés 

Editor: Lidel 

2018 

 

  Sala de Adultos  

Mimos em croché : 30 criati-

vos presentes em croché  

Kat Goldin 

Editor: MEL 

2016 

 

Receber um presente é sempre bom, mas oferecer algo feito 

por si é ainda melhor, pois pode ver a cara de surpresa de 

quem o recebeu e divertir-se a fazer algo à medida dessa pes-

soa. A autora Kat Goldin apresenta neste livro diversas ideias 

modernas e cheias de estilo para presentes para todas as oca-

siões.. 



 
  

Sinopse: Pieta tem um segredo. Há 10 anos, Pieta foi rapta-

da por um homem que se autointitulava “O Assassino da Ven-

da”, e que prometeu não a matar se mantivesse os olhos fecha-

dos por 48 horas. Pieta nunca contou a ninguém o que lhe 

aconteceu, decidindo seguir com a sua vida como se nada se 

tivesse passado. Mas quando “O Assassino da Venda” começa 

a perseguir as vítimas sobreviventes, Pieta percebe que terá de 

revelar o seu segredo para salvar a própria vida…  

Sinopse: O amor é a pior coisa do mundo e não há nada me-

lhor. Uma escritora de livros infantis e um humorista são os prota-

gonistas de um romance que não vai conseguir parar de ler. Sa-

beremos mesmo quem somos? Conhecemos mesmo a pessoa 

que amamos? E, afinal, o que somos capazes de fazer por amor? 

Uma história de amor arrepiante, viciante, emocionante. «Amo-te. 

Amo-te acima do que possas imaginar, acima do que eu conse-

guiria imaginar.   

Sinopse:  A Ciberpsicologia, enquanto área emergente e ino-

vadora da Psicologia, está focada no interesse e investigação 

da interação entre o indivíduo, a sociedade e a tecnologia. O 

facto de, recentemente, a American Psychological Association 

(APA) a ter classificado como uma especialidade (contando já 

com inúmeros psicólogos cibernéticos entre os seus membros) 

veio estimular e disseminar este domínio, lançando o desafio 

para uma maior atualização profissional, a par de melhores 

práticas de intervenção psicológica... 

Sinopse: Embora todas as pessoas pensem saber bem o 

que é a gripe, uma doença habitual, especialmente durante as 

semanas mais frias do ano, motivos de ausências inesperadas, 

faltas escolares, ao trabalho ou a compromissos, a verdade é 

que a doença, seu agente viral e o seu potencial de gravidade 

serão pouco conhecidos. Desvende o que ainda não sabe len-

do esta obra! Ao folhear o livro, escrito por uma equipa de mé-

dicos, docentes universitários e investigadores científicos...  

Sinopse: "Uma doença crónica ou incurável pode ser um cami-

nho de possibilidades: um ponto de partida para explorar a nossa 

essência, encontrar talentos ocultos ou descobrir o sentido da 

vida. Viver com uma doença crónica ou degenerativa implica 

renunciar a uma boa parte do que tínhamos como garantido, 

mas também encontrar um novo sentido para a vida e descobrir 

uma sensibilidade potencialmente desconhecida. Carolina Torres 

era uma mulher ativa, desportista e cheia de projetos para o 

futuro quando lhe foi diagnosticada uma doença incurável... 

Sinopse: A função deste livro é facilitar a aceleração da 

curva de aprendizagem nas sucessivas etapas da carreira 

profissional e a capacidade de chegar mais além no desenvol-

vimento pessoal e profissional, através de modelos e ferra-

mentas de Mentoring pragmáticas e eficazes que favorecem o 

cruzamento de know-how, experiência e network de diferentes 

gerações de profissionais, é o objetivo deste livro, único no 

mercado. Constituído por 30 ferramentas e modelos de Mento-

ring efetivos e originais, operacionalizados pelos autores em 

Processos de Mentoring... 

M#erda! Amo-te. 

Pedro Chagas Freitas 

Editor: Oficina do Livro 

2019 

Conta-me o teu segredo 

Dorothy Koomson 

Porto Editora 

2019 

Como viver com uma doença 

incurável? 

Carolina Torres Fernández 

Editor: Nascente 

2019 

 

Intervenção em ciberpsicologia  

coord. Ivone Patrão, Isabel Leal  

Editor: Pactor 

2019 

Manual sobre a gripe  

coord. Helena Rebelo-de-

Andrade, Filipe Froes 

Editor: Lidel 

2018 

Ferramentas de Mentoring  

Ana Teresa Penim, João Alberto 

Catalão 

Editor: Lidel 

2018 


