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Dando continuidade à publicação da INFOBIB no ano de 2014, prosseguimos com a 
tarefa de divulgar a informação recebida junto dos nossos utilizadores. 
          Lurdes Grilo 
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Design, cop. 2011. 239 p. ISBN 978-972-722-724-2 
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NOVIDADES 

“Este livro tem como objetivo principal reunir o essencial da 
informação e os conceitos relativos à conceção, projeto e execução 
de estruturas de betão. No que se refere às indicações normativas 
seguem-se os recentes Eurocódigos Estruturais”. 
 

“This book provides comprehensive coverage of components, 
circuits, instruments, and control techniques used in today’s process 
control technology field. It is ideal for students and technicians who 
will be installing, troubleshooting, repairing, tuning, and calibrating 
devices in process control facility. Following an overview of an 
industrial control loop, each element of the loop is explored in detail.” 

 

“O uso do desenho em design…,serve múltiplos propósitos: ajuda-nos 
a perceber a realidade, a interpretar contextos de projetos, a pensar, 
a testar e sentir soluções, a comunicar resultados e a construir objetos 
materiais ou imateriais. O desenho é a ferramenta e a linguagem que 
nos ajuda a atravessar a superfície das coisas, permitindo-nos 
penetrar na sua espessura.”  
Contém: índice de enunciados, imagens, exercícios, jogos e 
simulações. 
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CABRAL, José Paulo Saraiva - Organização e gestão da manutenção: dos conceitos à prática. 6ª 
ed. Lisboa: Lidel, D. L. 2008. XVI, 362 p. ISBN 978-972-757-440-7 

 

 

 

CHAMUSCA, Alexandre - Domótica & segurança electrónica: a inteligência que se 
instala. [Lisboa]: Ordem dos Engenheiros: Ingenium, 2006. 224 p. ISBN 978-972-
98843-8-2 

 

 

DAMAS, Luís - Linguagem C. 20ª ed. Lisboa: FCA, D. L. 2010. XIV,608 p.. ISBN 978-
972-722-156-1 

 

 

NOVIDADES 

Este livro aborda “os parâmetros base essenciais para a 
organização de um serviço de manutenção eficiente”. O livro 
está focalizado nos conceitos fundamentais para a organização 
e gestão da manutenção que contribuem para uma melhor 
gestão de qualidade. É utilizada a Norma Europeia 13306 de 
2001 sobre a terminologia de manutenção.  

A obra faz uma abordagem ao tema Domótica, assim como aos seus 
fundamentos técnicos e as aplicações práticas.  
 

“Esta obra cobre, de forma didática, a totalidade da linguagem C, 
desde os aspetos mais básicos até aos aspetos mais avançados.” 
“São tratadas, com especial cuidado, as matérias em que a linguagem 
C é mais utilizada: Escrita de Procedimentos e Funções; Vetores e 
Strings; Apontadores; Ficheiros; Estruturas; Memória Dinâmica; 
Macros”. 
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DAMAS, Luis - SQL: structured query language. 13ª ed. Lisboa: FCA, D. L. 2011. XVII, 418 
p. ISBN 978-972-722-443-2 

 

 

 

DAVIM, J. P.; MAGALHÃES, A. G. - Ensaios mecânicos e tecnológicos. 3ª ed. Porto: Publindústria, 
cop. 2010. 283 p. ISBN 978-972-8953-54-6 

 

 

ECKEL, Bruce - Thinking in java. 4th ed. Upper Saddle River [NJ]: Prentice Hall, cop. 2006. [XX], 
1482 p. ISBN 0-13-187248-6 

 

 

 
NOVIDADES 

Este livro aborda a “temática do aceso a bases de dados através da 
linguagem SQL”. 
Apresenta “breve história do SQL, características da linguagem SQL, 
apresentação sumária dos vários sistemas utilizados, apresentação de 
forma e ordem pela qual as matérias são abordadas.” 
“O livro cobre também as três sublinguagens DDL, DML, e DCL e 
aborda ainda: Criação de Veiws e Índices, Funções Estatísticas, Joins, 
Ordenação, SubQueries e Cursores”. 

 

“Os ensaios mecânicos e tecnológicos são fundamentais na indústria 
no controlo de qualidade da produção ou em investigação na 
caracterização de materiais. A escolha da metodologia de ensaio é 
função da propriedade mecânica que se deseja conhecer, do tipo de 
solicitação a que a peça ou componente vai estar sujeita e/ou das 
especificações a que o produto fabricado deve obedecer.” 
 

“Thinking in java has earned raves from programmers wordwide for 
its extraordinary clarity, careful organization, and small, direct 
programming examples. From the fundamentals of java syntax to its 
most advanced features. Thinking in java is designed to teach, one 
simple step at a time." 
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FONSECA, Manuel J.; CAMPOS, Pedro; GONÇALVES, Daniel - Introdução ao design de 
interfaces. Lisboa: FCA, cop. 2012. XVIII, 321 p. ISBN 978-972-722-738-9 

 

 

MENDES, António José; MARCELINO, Maria José - Fundamentos de programação em Java. 4ª 
ed. atualizada e aumentada. Lisboa: FCA, cop. 2012. XIV, 309 p.. ISBN 978-972-722-637-5 

 

 

MIGUEL, Alberto Sérgio S. R. - Manual de higiene e segurança do trabalho. 12ª ed. Porto: Porto 
Editora, 2012. 480 p. ISBN 978-972-0-01725-3 

 

 

 

NOVIDADES 

 

Ao relacionar os princípios teóricos do processamento humano da 
informação com situações práticas e concretas, este livro, constitui 
uma base de referência teórica para conteúdos universitários 
relacionados com a área de Interfaces Pessoa-Máquina, mas 
também, um guia prático para profissionais interessados em 
melhorar a usabilidade dos seus produtos interativos. 
 

“Nos primeiros 8 capítulos são apresentados os conceitos básicos de 
programação procedimental. Os restantes capítulos apresentam e 
usam conceitos da programação orientada aos objetos.” 
O livro apresenta ao leitor: sínteses e resumos, desafios, exercícios, 
problemas e sugestões e ainda um glossário de termos 
correspondentes em português europeu e português do Brasil. 

Na obra são abordados os seguintes temas: fundamentos da 
segurança do trabalho, análise de riscos, equipamentos de proteção 
individual, prevenção e proteção contra incêndio, manutenção, 
higiene industrial, riscos associados às energias elétrica e 
eletromagnética, ruído, vibrações, ambiente térmico, radiações 
ionizantes e não ionizantes, iluminação, organização e 
dimensionamento de postos de trabalho. O livro contém ainda 
figuras ilustrativas e anexos. 
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OLIVEIRA, Hélder - Flash CS5.5 & CS5. Lisboa: FCA, D. L. 2011. XI, 196 p. ISBN 978-972-722-
725-9 

 

  

O`NEILL, Henrique; NUNES, Mauro; RAMOS, Pedro - Exercícios de UML. Lisboa: FCA, D. L. 
2010. XIV, 270 p. ISBN 978-972-722-616-0 

 

 

PINTO, João R. Caldas - Técnicas de automação. 3ª ed. actualizada e aumentada. Lisboa: ETEP 
- Edições Técnicas e Profissionais, cop. 2010. XV, 420 p.. ISBN 978-972-8480-26-4 

 

 

 

 

NOVIDADES 

No livro são tratados os seguintes temas: Interface do Flash, técnicas de 
desenho, conceitos básicos de animação, criação de animações, som e 
vídeo. Aborda ainda, a linguagem de programação ActionScript que 
permite controlar a ordem pela qual uma animação é reproduzida para 
criar interatividade. O livro contém exercícios práticos. 

“A UML é uma linguagem de modelação visual que constitui um 
standard adoptado pelo Object Management Group. Esta linguagem 
permite especificar, visualizar e documentar sistemas de informação, 
incluindo a sua arquitetura, estrutura e funcionalidade”.  
Os exercícios práticos apresentam-se em forma de fichas de trabalho, 
que contêm enunciados, soluções e resoluções. 

“Este livro procura, por um lado, enquadrar o leitor nos equipamentos que 
envolvem as técnicas de automação na atual realidade industrial e na 
conceção de edifícios inteligentes, e por outro lado, abordar um conjunto de 
técnicas que permitem conceber e implementar automatismos, que podem 
ser aplicados a processos isolados fora ou dentro do âmbito da atividade 
industrial.” 
“Na primeira parte, é apresentada uma noção dos meios envolvidos nas 
técnicas de automação. Na segunda parte, reúne o estudo de uma série de 
técnicas de análise e síntese de sistemas de comando automático…, sendo 
esta parte concluída com dois métodos avançados de modelação de 
processos industriais, respetivamente o GRAFCET e as redes de Petri” 
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RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes - Sistemas de gerenciamento de banco de dados. 
3ª ed. São Paulo : McGraw-Hill, cop. 2008. XXVII, 884 p. ISBN 978-85-7726-027-0 

 

 

 

RIBEIRO, Nuno - Multimédia e tecnologias interativas. 5ª ed. atualizada e aumentada. Lisboa: 
FCA, cop. 2012. XXXIII, 628 p. ISBN 978-972-722-744-0 

 

 

 

 

ROCHA, António Adrego da; PACHECO, Osvaldo Rocha - Introdução à programação em Java. 
3ª ed. Lisboa : FCA, D. L. 2012. XVIII, 414 p. ISBN 978-972-722-623-8 

 

 

NOVIDADES 

“O livro abrange os conceitos básicos dos sistemas modernos de 
gerenciamento de banco de dados, em particular dos sistemas de bancos 
de dados relacionais”. Nesta obra é utilizada “uma abordagem quantitativa 
em todo o texto, incluindo vários exemplos detalhados. Um vasto conjunto 
de exercícios (cujas soluções estão disponíveis on-line para professores) 
acompanha cada capítulo para reforçar a capacidade do aluno de aplicar os 
conceitos a problemas reais”. 
  

“Este livro…tem como objetivo principal apresentar uma introdução 
fundamentada, clara, acessível, integrada e abrangente aos conceitos, 
tecnologias e metodologias que suportam o desenvolvimento de aplicações 
multimédia e hipermédia interativas. Apresentam-se, de uma forma fluida, as 
noções fundamentais associadas a multimédia, incluindo os conceitos, as 
técnicas e os exemplos mais atuais sobre os vários tipos de aplicações 
multimédia. 
O livro oferece as bases e os princípios que permitem compreender e 
realizar o desenvolvimento de projetos multimédia, recorrendo a quaisquer 
ferramentas de autoria multimédia.” 

“Esta obra tem com principal objetivo fornecer competências sólidas no 
desenvolvimento de programas de pequena e média complexidade usando 
a linguagem Java, versão 6.” 
“Este livro é dirigido aos estudantes de disciplinas de iniciação à 
programação, que frequentam licenciaturas que exijam conceitos sólidos de 
programação e a familiarização com a linguagem Java, assim como a todos 
aqueles que queiram dominar esta linguagem de programação.” 



 

 

 

                                                    Nº 1 janeiro/fevereiro de 2014     ISSN: 2182-5947               
 

    7 

 

 

SÁNCHEZ-BORDONA, Francisco Campos, ed. lit. - Cuenca del río Águeda: un territorio para 
dos países. Valladolid: Universidad Europea Miguel de Cervantes, D. L. 2013. 92 p. ISBN 978-84-
941760-3-6 

 

 

 

SANTOS, Adriano Almeida; SILVA, António Ferreira da - Automação pneumática: produção, 
tratamento e distribuição de ar comprimido: técnicas de comando de circuitos combinatórios e 
sequenciais. 2ª ed. Porto: Publindústria, 2009. XV, 319 p. ISBN 978-972-8953-37-9 

 

 

SILVA, Alberto Manuel Rodrigues da; VIDEIRA, Carlos Alberto Escaleira - UML, metodologias e 
ferramentas CASE. 2ª ed. V. N. Famalicão: Centro Atlântico, 2005-2008. 2 Vol. ISBN 989-615-
009-5 

 

 

NOVIDADES 

“Este proyeto tiene como objetivo último la mejora de la articulación 
territorial del âmbito transfronterizo hispano-português, optimizando la 
gestión de aspectos como la prevención y gestión de emergências 
ambientales y la implantación de processos de desarrollo ambiental y 
económico.” 
“El proyeto pretende diseñar un modelo ambiental de impactos y 
riesgos extrapolable a cuentas transfronterizas a partir de datos de 
identificación morfológica, evulución temporal (hasta 50 años) de usos 
del suelo y de la caracterización biótica y fisicoquímica de la cuenca del 
río Águeda.” 
 

“Neste livro são focadas as principais técnicas de comando de 
sistemas pneumáticos, recorrendo sempre que possível a software 
de simulação, de forma a tornar mais simples e atrativa a sua 
completa compreensão. Os termos relacionados com a produção, 
tratamento e dimensionamento de redes de distribuição do ar 
comprimido são também abordados nesta edição.”  
“Este livro é particularmente dirigido a estudantes do ensino 
superior e a técnicos industriais.” 

“O livro UML, metodologias e ferramentas “CASE”, aborda tópicos 
importantes para a generalidade dos intervenientes nas atividades 
enquadradas na engenharia de software …” 
“O principal objetivo deste livro é apresentar a linguagem de 
modelação UML e demostrar a sua aplicação de forma a facilitar 
todo o desenvolvimento de software, quer seja diretamente como 
técnica de modelação de software, quer seja na sua utilização em 
metodologias de desenvolvimento ou em ferramentas de apoio.” 


