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Apresentamos a INFOBIB com as rúbricas já habituais: Novidades, Dissertações de Mestrado 
apresentadas na ESTCB, últimos artigos depositados na Comunidade da ESTCB, no RCIPCB e 
as Dicas de Pesquisa. 

Voltamos em junho. 

                                                                                                                    Lurdes Grilo 

 

Anuário APREN: 2012. Lisboa: APREN, 2012. 319 p 

 

BOYCE, JimBOYCE, JimBOYCE, JimBOYCE, Jim; TIDROW, Rob; TIDROW, Rob; TIDROW, Rob; TIDROW, Rob - Windows 8: bible. Indianapolis: Wiley, cop. 2013. XLI, 1134 p. 
ISBN 978-1-118-20388-0    

    

FONSECA, Nuno…[et al.]FONSECA, Nuno…[et al.]FONSECA, Nuno…[et al.]FONSECA, Nuno…[et al.] - Desenvolvimento em iOS: iPhone, iPad e iPod Touch. Lisboa: FCA, 
D.L. 2012. XII, 418 p. ISBN 978-972-722-740-2 

 

 

FICHA FICHA FICHA FICHA TÉCNICATÉCNICATÉCNICATÉCNICA: Título: INFOBIB: folha informativa. Propriedade: IPCB.EST.ISSN: 2182-5947. Periodicidade: 
bimestral    

NOVIDADESNOVIDADESNOVIDADESNOVIDADES    

Este anuário da APREN, apresenta dados e valores relativos à 
produção de electricidade, através de energias renováveis em 
Portugal, no ano de 2011. Apresenta ainda, mapas de distribuição 
dos parques eólicos e descrição sobre os mesmos, tendo em conta 
a localização, a potência e a sua composição. 

“Windows 8 is the latest edition in the Windows family and builds 
on the usability and performance improvements in Windows 7. 
One of the biggest differences, however, is the shift in support in 
Windows 8 for tablet and handheld devices. The new streamlined, 
tile-based Windows 8 interface is designed from ground up for 
tablet devices, and Windows 8 provides a consistent user 
experience across a range of devices from cell phones to PCs.” 

“Este livro…tem o propósito de proporcionar o conhecimento e a 
capacidade de desenvolver aplicações para alguns dos dispositivos 
móveis, que correm o sistema operativo iOS da Apple: iPhone, 
iPad e iPod Touch..” 
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DIAS, João Carlos QuaresmaDIAS, João Carlos QuaresmaDIAS, João Carlos QuaresmaDIAS, João Carlos Quaresma - Supply chain management: a materialização da cadeia de valor. 
Lisboa: Edições Colibri, Instituto Politécnico de Lisboa, 2013. 227 p. ISBN 978-989-689-290-6    

 

    

KARAMANIAN, Andre; TENNETI, Srinivas; DESSART, FrancoisKARAMANIAN, Andre; TENNETI, Srinivas; DESSART, FrancoisKARAMANIAN, Andre; TENNETI, Srinivas; DESSART, FrancoisKARAMANIAN, Andre; TENNETI, Srinivas; DESSART, Francois - PKI uncovered: certificate-
based security solutions for next-generation networks. Indianapolis: Cisco, cop. 2011. XV, 253 
p. ISBN 978-1-58705-916-2 

 

    

MEDNIEKS, Zigurd...[et al.]MEDNIEKS, Zigurd...[et al.]MEDNIEKS, Zigurd...[et al.]MEDNIEKS, Zigurd...[et al.] - Programming android. 2ª ed. Sebastopol: O'Reilly, cop. 2012. XVII, 
542 p. ISBN 978-1-449-31664-8    

 

 

 

 

“O obejctivo  norteador deste trabalho foi o de levar os leitores à 
compreensão dos fenómenos inerentes à materialização da cadeia 
de valor que correntemente e na literatura internacional se costuma 
designar ainda que de forma imperfeita por Supply Chain 
Management (SCM).” 

“This book’s unique approach illustrates the techniques to 
practically apply PKI into solutions while developing the 
foundational concepts of the technology. Consequently, this book 
makes deploying this complex and essential technology simple.” 

“The purpose of this book is to enable you to create well-
engineering Android applications that go beyond the scope of small 
example applications. 
This book is people coming to Android programming from a 
variety of backgrounds. If you have been programming iPhone or 
mac OS applications in Objective-C, you will find coverage of 
Android tools and Java language features relevant to Android 
programming that will help you bring your knowledge of mobile 
application development to Android.” 
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MEIER, RetoMEIER, RetoMEIER, RetoMEIER, Reto - Professional android 4 application development. Indianapolis: Wiley, cop.2012. XIII, 817 p. 
ISBN:978-1-118-10227-5 

 

    

PPPPORTUGAL. Instituto Nacional de EORTUGAL. Instituto Nacional de EORTUGAL. Instituto Nacional de EORTUGAL. Instituto Nacional de Estatísticastatísticastatísticastatística - Anuário estatístico de Portugal. Lisboa: I.N.E., 
[1990]- 

 

PORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - As pessoas: 2011. Lisboa: INE, 2013. 36 p. ISBN 
978-989-25-0240-3 

 

    

PORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - Portugal em números. Lisboa: INE, 2013. 44 p.                                        
ISBN 978-989-25-0241-0

    

 

“This book is a hands-on guide to building mobile application using 
version 4 of the Android SDK. Chapter by chapter, it takes you 
through a series of sample projects, each introducing new features 
and techniques to get the most out of Android. It covers all basic 
functionality to get started, as well as the information for 
experienced mobile developers to leverage the unique features of 
Android to enhance existing products or create innovative new 
ones.” 

“O anuário estatístico de Portugal 2011, apresenta informação 
estatística produzida pelo INE e por outras entidades que 
integram o Sistema Estatístico Nacional…O Anuário aborda quarto 
grandes temas: O Território, As Pessoas, A Actividade Económica 
e O Estado. A informação inserida neste AEP reporta 
genericamente a 30 de Setembro de 2011.” 

Esta publicação editada pelo INE, apresenta dados 
estatísticos sobre temas, tais como: população, educação, 
cultura e desporto, saúde, mercado de trabalho, protecção 
social e rendimento e condições de vida das pessoas. A 
publicação apresenta os dados em tabelas e gráficos. 

A publicação apresenta dados estatísticos sobre vários 
temas desde a população, território, educação, saúde, 
condições de vida, habitação, comércio, turismo, 
transportes, contas, entre outros. 
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PORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - Saúde e incapacidades em Portugal 2011. Lisboa: 
INE, cop. 2012. 27 p. ISBN 978-989-96107-2-9 

 

 

PORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - O território: região Alentejo: Alentejo region: 
2011. Lisboa: INE, 2013. 37 p. ISBN 978-989-25-0235-9 

PORTUGAL.PORTUGAL.PORTUGAL.PORTUGAL.    Instituto Instituto Instituto Instituto NacionalNacionalNacionalNacionalde Estatísticade Estatísticade Estatísticade Estatística - O território: região Algarve: Algarve region: 2011. 
Lisboa: INE, 2013. 38 p. ISBN 978-989-25-0236-6    

PORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - O território: região Centro: Centro region: 2011. 
Lisboa: INE, 2013. 37 p. ISBN 978-989-25-0237-3 

PORTUGAL. Instituto PORTUGAL. Instituto PORTUGAL. Instituto PORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaNacional de EstatísticaNacional de EstatísticaNacional de Estatística - O território: região Lisboa: Lisboa region: 2011. 
Lisboa: INE, 2013. 38 p. ISBN 978-989-25-0238-0 

POPOPOPORTUGAL. RTUGAL. RTUGAL. RTUGAL. Instituto.Instituto.Instituto.Instituto.    NaNaNaNacional cional cional cional de Estatísticade Estatísticade Estatísticade Estatística - O território: região Norte: Norte region; 2011. 
Lisboa: INE, 2013. 39 p. ISBN 978-989-25-0239-7 

 

SANTOS, Rui - Fundamental do Mac OS X. Lisboa: FCA, cop. 2012. XI, 265 p. ISBN 978-972-
722-734-1 

 

    

“A propósito da comemoração do dia Internacional das pessoas com 
Deficiência (3 de dezembro) o INE apresenta os indicadores mais 
recentes sobre o tema, resultantes do módulo ad hoc do inquérito ao 
emprego “O emprego das pessoas com deficiência”, realizado no 2º 
trimestre de 2011, e dos resultados definitivos dos Censos 2011”. 

As publicações apresentam dados estatísticos sobre o território das diferentes regiões. São 
abordados vários temas: as pessoas, a actividade económica e o Estado. Os dados são 
apresentados em mapas, tabelas e gráficos. 

“Fundamental do Mac OS X o sistema operativo da Apple que 
introduz novas ferramentas, tais como o sistema de visualização 
de aplicações em modo de ecrã completo; o Launchpad que 
permite o acesso rápido ao menu de aplicações e um gestor de 
janelas Misson Control, entre outros.” 
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SILVESTRE, António JorgeSILVESTRE, António JorgeSILVESTRE, António JorgeSILVESTRE, António Jorge; TEIXEIRA, Paulo Ivo Cortez; TEIXEIRA, Paulo Ivo Cortez; TEIXEIRA, Paulo Ivo Cortez; TEIXEIRA, Paulo Ivo Cortez - Mecânica: uma introdução. Lisboa: 
Edições Colibri, Instituto Politécnico de Lisboa, 2013. 426 p. ISBN 978-989-689-295-1    

 

SuSE linux 6.2 :SuSE linux 6.2 :SuSE linux 6.2 :SuSE linux 6.2 : installation, configuration and first steps. 15ª ed. Oakland : SuSE, 1999. X, 442 p    

 

    

THURROTT, Paul; RIVERA, RafaelTHURROTT, Paul; RIVERA, RafaelTHURROTT, Paul; RIVERA, RafaelTHURROTT, Paul; RIVERA, Rafael - Windows 8 secrets: do what you never thought possible 
with windows 8 and RT. Indianapolis: Wiley, cop. 2012. XXIX, 517 p. ISBN 978-1-118-20413-9 

    

 

ZHOU, Zhinan…[et al.]ZHOU, Zhinan…[et al.]ZHOU, Zhinan…[et al.]ZHOU, Zhinan…[et al.] - Windows Phone 7 programming for android and iOS developers. Indianapolis: 
John Wiley, cop. 2011. XXXII, 326 p. ISBN 978-1-118-02197-2 

 

 

“Este livro destina-se, precisamente ao ensino de uma primeira 
disciplina de mecânica de cursos de ciências ou de engenharia, 
tendo a sua génese na unidade curricular de “Mecânica Geral”… 
Esta publicação, aborda ainda conceitos e princípios fundamentais 
da física”. 

“This purpose of this book is to help your install Linux on your 
machine. It is not and cannot be a replacement for the existing 
literature on UNIX and high performance computing”. 

“Windows 8 secrets…Covering topics both large and small, ranging 
from how the new immersive experiences and familiar Windows 
desktop interface coexist to the subtle differences in interacting 
with Windows 8 via touch, keyboard, or mouse, this book digs in to 
reveal helpful and advanced insight in major windows areas: 
applications management, data backup and security, networking, 
and much more.” 

“The Windows Phone 7 application platform enable developers to 
create engaging consumer experiences running on a Windows 
Phone. It is built upon existing Microsoft tool and technologies such 
as Visual Studio, Expression Blend, Silverlight, and XNA framework, 
Developers already familiar with those technologies will be able to 
create new applications for the Windows Phone quickly and easily.” 
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MATOS, Marco Gil FerreiraMATOS, Marco Gil FerreiraMATOS, Marco Gil FerreiraMATOS, Marco Gil Ferreira - Métodos para uma eficaz gestão de projetos: uma visão holística em 
projetos de software. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de 
Tecnologia, 2012. XVI, 84 p. - Dissertação de Mestrado 

 

        

 

MATOS, Sandra Maria BoavistaMATOS, Sandra Maria BoavistaMATOS, Sandra Maria BoavistaMATOS, Sandra Maria Boavista - Gestão de projetos inteligente otimizando tempo e recursos : um caso 
de estudo na Aubay. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de 
Tecnologia, 2012. XIV, 87 p. - Dissertação de Mestrado 

 

        

 

    

    

MARTINHO,MARTINHO,MARTINHO,MARTINHO,SérgioSérgioSérgioSérgio    Duarte CaladoDuarte CaladoDuarte CaladoDuarte Calado - Implementação de critérios da construção sustentável 
numa habitação unifamiliar: análise de custos/benefícios. Castelo Branco: Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 2012. XXVI, 191 p. - Dissertação de 
mestrado    

                                       

       

DISSERTAÇÕES DE MESTRADODISSERTAÇÕES DE MESTRADODISSERTAÇÕES DE MESTRADODISSERTAÇÕES DE MESTRADO    

 
“… nesta dissertação pretende descrever-se um projeto onde foi 
criada uma nova aplicação, com o objetivo de poder ajudar na 
gestão de tempo de uma equipa, satisfazendo a necessidade de 
ligação a um servidor FTP instalado num sistema Mainframe da 
IBM. Através desta ligação FTP, pretende-se possibilitar a edição 
de ficheiros e JCL de forma rápida e completamente livre de 
complexidade, para os utilizadores da aplicação.” 

“A gestão de projetos tornou-se uma ferramenta indispensável no 
desenvolvimento de projetos, não só aplicada à informática, mas 
em muitas outras áreas de negócio. 
“…nesta dissertação pretende-se introduzir conceitos, 
procurando o seu enquadramento e realçando o seu valor na 
gestão de projectos direcionando-os para o desenvolvimento de 
projectos de software, onde cada vez mais existe a necessidade 
de aplicar conhecimentos de gestão. Será apresentado um caso 
de estudo que ilustre os conceitos apresentados e a facilidade de 
aplicar uma metodologia de gestão de projeto, dando suporte a 
todo o processo.” 

“O presente trabalho enuncia os principais sistemas de 
avaliação e certificação da construção sustentável, ao nível 
nacional e internacional. Também se identificam as principais 
diferenças na aplicabilidade destes sistemas aquando a 
avaliação da sustentabilidade.” 
Um dos principais objectivos deste trabalho é avaliar a 
sustentabilidade de um edifício em fase de projecto…” 
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PROENÇA,PROENÇA,PROENÇA,PROENÇA,    RicardoRicardoRicardoRicardo    Augusto Augusto Augusto Augusto DuarteDuarteDuarteDuarte - Natural interactions : an application for gestural hands 
recognition. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de 
Tecnologia, 2012. XVI, 7p. Dissertação de Mestrado 

      
     

 

 

ROMÃOZINHO, Pedro LiberatoROMÃOZINHO, Pedro LiberatoROMÃOZINHO, Pedro LiberatoROMÃOZINHO, Pedro Liberato - Sistema integrado de coordenação de equipas móveis. 
Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 2012. 
XIII, 185 p. Dissertação de Mestrado 

        

 

 

SILVA, Pedro Miguel Branco Vicente daSILVA, Pedro Miguel Branco Vicente daSILVA, Pedro Miguel Branco Vicente daSILVA, Pedro Miguel Branco Vicente da - Software para apoio à gestão de empresas 
recorrendo a Could Computing. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, 
Escola Superior de Tecnologia, 2012. XV, 53 p.- Dissertação de Mestrado 

 

“Este trabalho apresenta um sistema para o 
desenvolvimento de novas interfaces homem-máquina com 
foco no reconhecimento de gestos estáticos de mãos 
humanas…A importância deste trabalho relaciona-se com a 
necessidade de construir novos modelos de interacção que 
permitam, de uma forma natural e intuitiva, a simplificação 
da vida quotidiana de uma pessoa com dificuldades 
motoras.” 

“O objetivo fundamental deste trabalho é conceber e 
desenvolver uma aplicação Web baseada em tecnologias de 
código aberto, com dados geográficos distribuídos em tempo 
real, integrados com comunicações multimédia, que permita 
facilitar a gestão de equipas móveis em tempo real, no âmbito de 
teatros de operações de proteção civil, incluindo o combate a 
incêndios florestais.” 
 

“Neste trabalho é apresentado um sistema de apoio à 
gestão utilizando a Could. Após concluído o registo das 
empresas na aplicação, é disponibilizado um leque de 
ferramentas que proporcionam um apoio efectivo à 
gestão da empresa, bem como uma visão do estado 
actual, passado e futuro da mesma. Dentro desse conjunto 
de funcionalidades, destacam-se a gestão de clientes, 
produtos faturas e outros documentos igualmente 
importantes.”  
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MARTINHO, Sérgio Duarte CaladoMARTINHO, Sérgio Duarte CaladoMARTINHO, Sérgio Duarte CaladoMARTINHO, Sérgio Duarte Calado (2012) - Implementação de critérios da construção 
sustentável numa habitação unifamiliar - análise de custos/benefícios. Castelo Branco: Instituto 
Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Tecnologia. XXVI, 191 p. Dissertação de 
Mestrado. Acessível em: http://hdl.handle.net/10400.11/1773http://hdl.handle.net/10400.11/1773http://hdl.handle.net/10400.11/1773http://hdl.handle.net/10400.11/1773 

 

MENDES, Sónia; LADEIRO, Carla; PEREIRA, Paula MENDES, Sónia; LADEIRO, Carla; PEREIRA, Paula MENDES, Sónia; LADEIRO, Carla; PEREIRA, Paula MENDES, Sónia; LADEIRO, Carla; PEREIRA, Paula (2006)    ----    Sistema de controlo de entrada de 
viaturas SCEV. In Workshop de Investigação e Desenvolvimento em Engenharia Electrotécnica 
e das Telecomunicações, 2, Castelo Branco, 22 Fevereiro – WIDEET’06: proceedings. Castelo 
Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia. [5] p. Acessível 
em :  http://hdl.handle.net/10400.11/1787http://hdl.handle.net/10400.11/1787http://hdl.handle.net/10400.11/1787http://hdl.handle.net/10400.11/1787 

    

NEVES, Paulo A. C. S. ; FONSECA, Joel F. P. ; RODRIGUES, Joel J. P. C. (NEVES, Paulo A. C. S. ; FONSECA, Joel F. P. ; RODRIGUES, Joel J. P. C. (NEVES, Paulo A. C. S. ; FONSECA, Joel F. P. ; RODRIGUES, Joel J. P. C. (NEVES, Paulo A. C. S. ; FONSECA, Joel F. P. ; RODRIGUES, Joel J. P. C. (2008) - Simulation 
tools for wireless sensor networks in medicine: a comparative study. In International Joint 
Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, 28-31 de janeiro. BIOSTEC 
2008. [S. l.]: INSTICC. ISBN: 978-989-8111-19-7. p. 1-4. Acessível em:    
http://hdl.handle.net/10400.11/1788http://hdl.handle.net/10400.11/1788http://hdl.handle.net/10400.11/1788http://hdl.handle.net/10400.11/1788 

    

NUNES, Edgar MartinsNUNES, Edgar MartinsNUNES, Edgar MartinsNUNES, Edgar Martins (2012) - Plataforma de compra e venda de peças usadas de automóveis 
e veículos industriais. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior 
de Tecnologia. VIII, 53, 4 p. Dissertação de Mestrado. Acessível em: 
http://hdl.handle.net/10400.11/1779http://hdl.handle.net/10400.11/1779http://hdl.handle.net/10400.11/1779http://hdl.handle.net/10400.11/1779 

    

RIBEIRO, Daniel; TORRES, Pedro; PEREIRA, Paula RIBEIRO, Daniel; TORRES, Pedro; PEREIRA, Paula RIBEIRO, Daniel; TORRES, Pedro; PEREIRA, Paula RIBEIRO, Daniel; TORRES, Pedro; PEREIRA, Paula (2006) - DMX – light control. In Workshop 
de Investigação e Desenvolvimento em Engenharia Electrotécnica e das Telecomunicações, 2, 
Castelo Branco, 22 Fevereiro - WIDEET’06: proceedings. Castelo Branco: Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia. [5] p. Acessível em: 
http://hdl.handle.net/10400.11/1786http://hdl.handle.net/10400.11/1786http://hdl.handle.net/10400.11/1786http://hdl.handle.net/10400.11/1786 

 

REPOSITÓRIO CIENTÍFICO do IPCB: REPOSITÓRIO CIENTÍFICO do IPCB: REPOSITÓRIO CIENTÍFICO do IPCB: REPOSITÓRIO CIENTÍFICO do IPCB: últimos artigos depositados na comunidade ESTúltimos artigos depositados na comunidade ESTúltimos artigos depositados na comunidade ESTúltimos artigos depositados na comunidade EST    
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Como posso saber quais os títulos de revistas existentes na Biblioteca da EST? 

1 - Aceder à página www da EST, escolher o menu da Biblioteca e seleccionar a opção 
Recursos que se encontra do lado direito do ecrã; 

2 – Selecionar o catálogo da biblioteca; 

3- Escolher o separador novidades;

 

 

 

 

4 - Seleccionar a última opção apresentada. 

 

DICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISA    


