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Sinopse: A intervenção psicológica com crianças reveste-se de 

especificidades que se prendem com as suas características e fa-

ses de desenvolvimento, com a presença marcada do simbolismo 

do brincar e o recurso a este como principal ferramenta de compre-

ensão e de comunicação do terapeuta com a criança. Desta forma, 

a Ludoterapia, enquanto modalidade de intervenção psicológica, 

afigura-se essencial à prática profissional. Esta obra pretende ser 

um guia prático que permita ao profissional de Psicologia não só 

compreender a profundidade do conceito de brincar... 

Intervenção psicológica com 

ludoterapia  / Raíssa Santos 

Editora Pactor 

2018 

  Sala de Adultos  

Saúde mental das pessoas mais 

velhas/   

coord. Horácio Firmino, Mário R. 

Simões, Joaquim Cerejeira 

Editora Lidel 

Sinopse: Com o envelhecimento da população, espera-se nas 

próximas décadas um aumento de patologia psiquiátrica em pes-

soas mais velhas. Este facto, associado às doenças crónicas, à 

dependência física e à carência económica, terá um impacto direto 

e indireto ao nível dos serviços de saúde e na sociedade em geral. 

Este livro, "Saúde Mental das Pessoas Mais Velhas", fruto da cola-

boração entre médicos e psicólogos, pretende contribuir para a 

formação dos diferentes profissionais que têm de dar resposta às 

necessidades das pessoas mais velhas... 

Ferramentas de Coaching / 

Ana Teresa Penim, João Alberto 

Catalão 

Editora Lidel 

2019 

Sinopse: Explorando um tema da maior atualidade e com uma 

configuração única a nível mundial, em renovação constante, este 

best-seller apresenta mais uma edição atualizada, enriquecida com 

cinco novas ferramentas e novas contribuições de especialistas inter-

nacionais. Constituído por 55 ferramentas práticas organizadas se-

quencialmente de acordo com o processo natural de Coaching, este 

livro destina-se a Profissionais de Coaching, Especialistas em Gestão 

de Talentos, Líderes, Psicólogos, Mundo Académico e a todos os 

interessados no desenvolvimento pessoal e de performance. Trata-se 

de ferramentas efetivas e originais, operacionalizadas... 



 
 

Sinopse: Trinta anos depois, atormentada pela traição que 

acabaria por ditar o fim da Rede de Alice, Eve passa os dias em-

briagada e isolada do mundo na sua decadente casa, em Lon-

dres. Até ao dia em que uma jovem americana lhe bate à porta e 

a recorda de um nome que Eve tudo tem feito para esquecer. 

1947 No caótico pós-Segunda Guerra Mundial, a jovem america-

na Charlie St. Clair está grávida, solteira e a um passo de ser 

expulsa do seio da sua conservadora família.   

Sinopse: Uma lista. Um prazo. Uma prova de amor impossí-

vel... e irresistível. Para Georgia, uma noite bem passada envolve 

um copo de vinho, um sofá e uma televisão. A jovem sofre de 

vertigens e abomina encontros amorosos ou qualquer atividade 

que exija um sutiã de desporto. Correr riscos não é com ela...A 

sua irmã mais velha, Amy, é o oposto. Adora aventuras, ir a fes-

tas extravagantes, conhecer pessoas até ao dia em que um diag-

nóstico inesperado a confronta com uma terrível notícia: ela não 

vai poder fazer tudo aquilo com que sempre sonhou antes de 

completar trinta anos.. 

Sinopse: O tratamento de feridas tem tido um crescente inte-

resse por parte dos profissionais de saúde, nomeadamente os 

enfermeiros, justificável pela maior necessidade de prestação de 

cuidados a pessoas com feridas: acredita-se que, em algum mo-

mento da sua vida, 1% a 1,5% da população seja afetada por 

uma ferida que necessite de cuidados específicos. As feridas têm 

impacto em três domínios: o indivíduo, os serviços de saúde e a 

sociedade. Neste contexto, a pessoa com ferida deve ser avalia-

da e cuidada numa abordagem holística com... 

Sinopse: Esta publicação, com grande ênfase nas operações, 

surge num momento em que se constata um novo boom do turismo 

internacional, com elevada incidência no nosso país, registando-se 

números de movimentações turísticas nunca antes verificados, 

provocando por isso uma elevada necessidade de mão de obra 

qualificada em todos os campos de ação turística em geral, mas na 

hotelaria em particular, pela sua peculiar relevância. O futuro ditará 

que o elemento diferenciador e determinante na escolha do aloja-

Sinopse: As psicoterapias são hoje um recurso para a vida 

quotidiana. Quase todas as pessoas, em algum momento da sua 

vida, decidem fazer ou são encaminhadas para uma psicoterapia. 

Por múltiplas razões, umas mais instrumentais, outras mais existen-

ciais, umas mais circunstanciais e outras mais de fundo, quase 

todos nós somos confrontados com medos irracionais, dificuldades 

de contacto e relação a diferentes níveis, ambientes familiares ou 

profissionais disfuncionais, perdas significativas, entramos em zo-

nas de sofrimento para as quais a resposta contemporânea mais 

efetiva se encontra na psicoterapia.  

Sinopse: A Princesa Eadlyn cresceu a ouvir histórias interminá-

veis de como a sua mãe e o seu pai se conheceram. Vinte anos 

antes, América Singer entrou na Seleção e conquistou o coração do 

Príncipe Maxon – e viveram felizes para sempre. Eadlyn sempre 

achou romântica esta história de encantar, mas não tem qualquer 

interesse em tentar repeti-la. Por si, adiaria o casamento tanto tem-

po quanto possível. Mas a vida de uma princesa não é inteiramente 

sua e Eadlyn não pode escapar à sua própria seleção por mais fer-

vorosamente que....  

A lista que mudou a minha 

vida / Olívia  Beirne  

Editora Quinta Essência  

2019  

Psicoterapias / vários autores  

Editora Pactor 

2018 

Feridas : manual de boas práti-

cas / coord. Ana Parreira, Rita 

Marques 

Editora Lidel 

2017 

A herdeira / Kiera Cass 

Editora: Marcador 

2016 

A rede de Alice / Kate Quinn 

Porto Editora 

2019 

Gestão do alojamento, receção e 

housekeeping /Nuno Abranja, 

Mafalda Almeida, Anabela Elias 

Almeida 

Editora Lidel 

2019 


