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NOVIDADESNOVIDADESNOVIDADESNOVIDADES    

“Neste livro, abordamos, de uma forma abrangente, toda a 
temática associada à instalação dos Sistemas Solares Térmicos 
e evidenciando sempre as boas práticas. São expostos temas 
relevantes, tais como: conceitos e grandezas físicas, 
dimensionamento dos sistemas, tecnologias, tipologias de 
sistemas, esquemas hidráulicos, o planeamento e a preparação 
dos trabalhos, segurança do trabalho e manutenção 
preventiva.” 

“Este libro estudia la producción de electricidad a partir de la 
energía solar y sus aplicaciones en la práctica. Es una obra 
actualizada y adaptada al CTE de gran utilidad para los 
profesionales del sector ya que estudia todos los aspectos 
teóricos y prácticos necesarios para dominar los sistemas e 
instalaciones fotovoltaicas…” 

“En este libro se estudia la producción de electricidad a partir 
de la energía solar. Esta obra está pensada para aclarar dudas 
sobre las instalaciones fotovoltaicas y para hacer más sencilla 
la puesta en funcionamiento de estas instalaciones para los 
técnicos, electricistas, ingenieros, arquitectos y personas que 
están aprendiendo esta disciplina técnica… Con este libro se 
pretende explicar, desde el principio, el desarrollo de la forma 
más clara posible este tipo de instalaciones y las obligaciones 
del instalador una vez finalizadas….” 
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O livro inicia com uma breve introdução à "Geometria Solar", 
tratando o movimento da Terra em torno do Sol e 
estabelecendo a ponte para o aproveitamento da energia 
irradiada pelo Sol. 
De seguida trata de forma simples das tecnologias associadas 
às células fotovoltaicas, aos equipamentos de controlo e 
conversão, e ainda as baterias acumuladores…” 

“Esta obra va dirigida a todo tipo de técnico, estudiante o 
profesional que empiece a familiarizarse con las 
instalaciones fotovoltaicas aisladas.” 
“Ademas, se ha Incluido información para el cálculo de la 
sección de condutores y la elección de los elementos de 
protección.” 
 

“São abordados os fundamentos aerodinâmicos e classes de 
máquinas que dão lugar tanto a instalações domésticas como 
a parques industriais. 
Trata-se de uma obra muito prática, de grande ajuda para o 
desenho de instalações eólicas de aplicação que inclui o 
estudo da manutenção de instalações de equipamentos de 
verificação, métodos de diagnóstico e localização de avarias e 
ainda certificação da manutenção” 
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“Neste livro é feita uma introdução aos sistemas de energia 
solar fotovoltaica, com especial destaque para as pequenas 
instalações para habitações, definindo, em conjunto, os 
diferentes componentes de uma instalação bem como as 
tipologias da mesma. São analisadas as condições prévias a 
considerar para a realização de uma instalação e 
apresentam-se cinco projectos-tipo de instalações solares 
fotovoltaica, …” 

“Este manual é direcionado para os técnicos/engenheiros do 
setor, empresas e estudantes de engenharia e do ensino 
técnico/profissional, sob uma ótica de resolução de 
problemas e de uma correta manutenção de sistemas 
fotovoltaicos.” 

Este manual segue os referenciais da Associação Nacional das 
Qualificações e do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional e resulta com o propósito de responder às 
necessidades dos seguintes cursos: 
“Curso profissional “Técnico de Energias Renováveis” – 
Variante Solar; 
522212 – Técnico/a Instalador/a de Sistemas solares 
Fotovoltaicos.” 
A Obra contém um CD de apoio ao formador, com 
powerpoints, tabelas, software e outros materiais de apoio às 
ações de formação. 
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“A área de conhecimento em que se insere a energia solar 
fotovoltaica está constantemente em mudança…Este manual 
surge sobretudo da necessidade de preencher a lacuna 
existente no que respeita à leccionação dos cursos de 
energias renováveis.”  

A publicação apresenta os resultados definitivos dos censos 
2011, relativamente à população da RRRRegiegiegiegião ão ão ão CCCCentroentroentroentro. São 
apresentados dados sobre a população em termos de género, 
idade; evolução da educação, saúde, mercado de trabalho, 
nacionalidade, e parque habitacional.  

Esta publicação apresenta os resultados definitivos dos Censos 2011, 
sobre a população na RRRRegião Norteegião Norteegião Norteegião Norte. Apresenta dados sobre a área da 
Educação, mercado de trabalho, a população estrageira residente, assim 
como a evolução e o crescimento do parque habitacional, entre outros. 

Na presente publicação “destacam-se as referências à metodologia 
utilizada na amostragem assim como a descrição dos indicadores 
de avaliação. Seguem-se alguns pontos relativos aos 
procedimentos de recolha e ao emparelhamento de dados. Por 
último, incluem-se resultados detalhados sobre os erros de 
cobertura e os erros de conteúdo dos Censos 2011.” 
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O documento contém dados estatísticos do ano 2012, 
relativos à comunidade dos países de língua portuguesa nas 
várias vertentes das áreas da população, de território e do 
ambiente, atividades económicas e contas nacionais.” 

“Sequencialmente são tratados os aspetos gerais relativos 
aos diferentes tipos de sistemas solares fotovoltaicos. Ao 
longo do livro são indicadas as características bem como as 
vantagens e inconvenientes dos diferentes componentes e 
fluidos térmicos constituintes de um sistema…O livro 
contém ainda a análise económica na aplicação da 
microgeração…” 

“O livro reúne um conjunto de artigos científicos nos quais 
são apresentadas situações concretas sobre o uso das TIC 
na escola, bem como o resultado de estudos efectuados.” 
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DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

“A dissertação apresentada tem como objectivos, a modelação e 
a simulação hidráulica de uma rede de distribuição de água de 
uma zona periférica do município de Castelo Branco… 
Pretende-se com este estudo, modelar e calibrar a rede de 
distribuição de água em análise, para posteriormente através da 
simulação, retirar informações úteis para uma melhor gestão da 
rede.” 

“Este trabalho propõe desenvolver uma aplicação que 
permita efectuar a gestão das requisições de itens e de 
cópias solicitadas, facilitando o processo de requisição, 
permitindo ainda a consulta por parte dos alunos e docentes 
dos materiais existentes no CRAT para requisitar e copiar.” 

“…Este relatório apresenta um trabalho que se destina 
a aproximar os diplomados do mundo do trabalho, 
usando novas plataformas tecnológicas. Este consiste 
numa plataforma desenvolvida em ambiente web, 
capaz de albergar todas as informações dos 
diplomados e detalhes das ofertas registadas pelos 
empregadores, possui um algoritmo com capacidade 
para sugerir os candidatos com o melhor perfil para 
uma oferta ou ainda propondo as melhores ofertas 
para um candidato de acordo com o seu perfil…” 


