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O Repositório Científico do IPCB migrou para uma nova plataforma mais agradável e amigável. 
Convidamo-lo a ir até lá http://repositorio.ipcb.pt/ 
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certification. 3rd ed. Handover: Cengage Learning EMEA, 2015. 242 p. . ISBN 978-1-4080-4405-6 
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NOVIDADES 

“Arduino is an open source physical computing platform to create 
stand-alone interactive objects or to collaborate with software on 
your computer. Arduino was designed for artists, designers, and 
others who want to incorporate physical computing into their designs 
without having to become electrical engineers”. 
“Because the Arduino hardware and software are open source, you 
can download the Arduino hardware design and build your own, or 
use it as a starting point for your own project, based on (or 
incorporating) Arduino within its design, or simply to understand how 
Arduino works. You can do same things with the software. 
This book is designed to help beginners with no prior experience get 
started with Arduino.” 

“The purpose of this book is to support the ISTQB Foundations 
Syllabus 2011, which is the basic for the international Foundation 
Certificate in Software Testing. 
This book ought to be required reading for everyone in the 
software industry: developers, testers, and managers. 
The best book to provide students with a solid foundation in 
ISTQB testing qualifications and the reference book among 
professional testers. 
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CARVALHO, José Eduardo - Gestão de empresas: princípios fundamentais. 3ª ed., revista e 
aumentada. Lisboa: Sílabo, 2014. 310 p. ISBN 978-972-618-752-3 

 

 

 

 

DARGIE, Waltenegus; POELLABAUER, Christian - Fundamentals of wireless sensor networks: theory 
and practice. 1st ed. Chischester: John & Sons, 2010. XVIII, 311 p. ISBN 978-0-470-99765-9 

 

 

 

 

DUARTE, Carlos; ESPERANÇA, José Paulo - Empreendedorismo e planeamento financeiro. 2ª ed. 
Lisboa: Sílabo, 2014. 241 p.. ISBN 978-972-618-783-7 

 

 

“Esta obra apresenta o processo de gestão em sentido lato, isto é, 
abrange o sistema de gestão, com sete funções, colocando a 
criatividade e a inovação nas duas extremidades do espetro da gestão 
prospetiva. Isto tende a instituir um tipo de autorrenovação ou 
regeneração que se transforma num processo de feedback contínuo. 
A estrutura da obra, cobrindo as sete grandes funções do processo de 
gestão, incita o leitor a integrar os conhecimentos específicos num 
conjunto coerente e interdependente das diferentes atividades de uma 
empresa, promovendo uma atitude reflexiva e reativa face às crises e à 
mudança.” 
 

“This book provides a throughout introduction to the fundamental 
aspects of wireless sensor networks (WSNs), covering both theoretical 
concepts and practical aspects of network technologies and protocols, 
operating systems, middleware, sensor programming, and security. 
The book is targeted for researchers, students, and practitioners alike, 
with the goal of helping them to gain an understanding of the 
challenges and promises of this exciting field. It has been written 
primarily as a textbook for graduate or advanced undergraduate 
courses in wireless sensor networks. Each chapter ends with a number 
of exercises and questions that will allow students to practice the 
described concepts and techniques. “ 

“Esta obra destina-se a todos aqueles que têm uma ideia de negócio e 
a querem concretizar. Recorrendo ao conceito “Aprender fazendo”, as 
matérias são apresentadas de uma forma simples e pedagógica 
estabelecendo um equilíbrio adequado entre a prática das etapas a 
percorrer e o respetivo enquadramento dos conceitos teóricos que é 
necessário aprender para obter sucesso… Uma particular atenção é 
dada à componente financeira, permitindo que os não especialistas 
construam o orçamento de vendas e de produçaõ e optem pelas 
melhoras decisões de investimento e financiamento.” 
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FALUDI, Robert - Building wireless sensor networks: a practical guide to the ZigBee Mest Networking 
Protocol. Sebastopol: O'Reilly, cop. 2011. XVI, 300 p. . ISBN 978-0-596-80773-3 

 

 
 

 

FERNANDES, Cristina; FERREIRA, João J. - Inovação e empreendedorismo no setor dos serviços. 1ª 
ed. [Santo Tirso] : Idioteque, 2015. 140 p.. ISBN 978-989-99319-0-9 

 

 

 

 

GABRIEL, Fernanda - O Parlamento Europeu explicado aos jovens. [Lisboa]: A.23 Edições, cop. 2014. 
49 p.. ISBN 978-989-97847 

 

 

 

“Building Wireless Sensor Networks is an essential guide for anyone 
interested  in wireless communications for sensor networks, home 
networking, or device hacking. It is a first step in becoming 
proficient in making these systems. It is not a textbook on protocols 
or a complete guide to networking theory. No engineering or 
computer science background is expected or required. Those who 
have fooled around a bit with electronics or programming will 
certainly have a leg up, but in general, this book is aimed at 
hobbyists, students, makers, hardware hackers, designers, artists, 
and prototypers.” 

O livro “…propõe-se traçar o perfil inovador e empreendedor 
dos Knowledge Intensive Business (KIBS), em Portugal.” 
“Os KIBS inserem-se na indústria de serviços; são empresas de 
serviços que realizam operações complexas de natureza 
intelectual, em que o fator humano é fundamental.” 
O livro aborda nos seus quatro capítulos temas como: 
Empreendedorismo e fatores de Localização; Cooperação 
entre os Serviços Intensivos e as Instituições de Ensino Superior; 
Gestão e Capacidade de Inovação; Capacidade Inovadora e 
Competitiva. 
 
 

O livro fala-nos do início da construção europeia, das suas origens, 
assim como dos seus fundadores; sobre a construção do 
Parlamento, poderes do Parlamento e o seu funcionamento. 
Apresenta ainda balanço de legislatura e a cronologia da União 
Europeia. 
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GRAHAM, Dorothy; FEWSTER, Mark - Experiences of test automation: case studies of software test 
automation. Upper Saddle River: Addison-Wesley, cop. 2012. LII, 617 p.. ISBN 978-0-321-75406-6 

 

 

 

 

 

HAMBLING, Brian, ed. lit. - Software testing: an ISTQB-BCS certified tester foundation guide. 3th ed. 
Swindon: BCS: the chartered Institute of IT, cop. 2015. XII, 263 p. ISBN 978-1-78017-299-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

“This book bring together contemporary automation stories. The 
technology of test automation has progressed significantly since 
our last book on automation was published in 1999. We wanted 
to find out what approaches have been successful, what types of 
applications are now being tested using test automation, and how 
test automation has changed in recent years.” 
“The case studies in the book show some approaches that were 
successful and some that were not. This book gives you the 
knowledge to help avoid the pitfalls and learn from the successes 
achieved in real life. We designed this book to help you get the 
most out of the real-life experiences of other professionals.” 

“Fully revised and updated, this best-selling software testing book 
explains the basic steps and how to perform effective tests. It 
provides an overview of different techniques, both dynamic and 
static. As the only official textbook of the ISTQB-BCS Certified 
Tester Foundation level, it includes self-assessment exercises, 
guidance notes on the syllabus topics and sample examination 
questions.” 
“This third edition provides examples and exercises reflecting 
current technology and applications, such as the use of open source 
software, component-based and agile development and application 
building for mobile devices. It is ideal for those with a little 
experience of software testing who wish to cement their knowledge 
with industry-recognised techniques and theory.” 
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KARL, Holger; WILLIG, Andreas - Protocols and architectures for wireless sensor networks. 
Chichester: John Wiley & Sons, 2007. XXV, 497 p. ISBN 978-0-470-51923-3 

 

 

 

 

MONTEIRO, Victor - Refrigeração I: técnicas e competências ambientais: bases e fundamentos. 
Lisboa: ETEP - Edições Técnicas e Profissionais, cop. 2015. ISBN 978-989-8480-12-5 

 

 

 

 

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves - Criar modelos de negócios: um manual para 
visionários, para os que alteram as regras do jogo e querem construir as empresas do futuro. 6ª ed. 
Alfragide : Dom Quixote, 2014. 278 p. ISBN 978-972-20-4497-4                                                                       

 

 

                                 

“The design and optimization of a wireless sensor network 
draws on knowledge and understanding of many different 
areas: properties of the radio front end determine what 
type of MAC protocols can be used, the type of application 
limits the action for routing protocols, and battery self-
recharge characteristics influence sleeping patterns of a 
node. A book, on the other hand, is a linear entity. We are 
therefore forced to find a consecutive form of presenting 
an inherently nonconsecutive, but densely interwoven, 
topic.” 
 

“Esta obra vai ao encontro dos interesses de formadores, 
profissionais e técnicos que pretendam candidatar-se à certificação 
como TMGF, servindo como “guia orientador de boas práticas”, que 
fornece as bases da ciência da Refrigeração aos iniciados e que é um 
bom instrumento de trabalho para formadores. Ela é dedicada a 
todos os TIM, certificados ou não, que trabalham no setor da 
Refrigeração e Ar Condicionado, mas também fornece e concentra 
informação de grande relevância para os estudantes de Técnicas de 
Gestão Turística e Hoteleira em conteúdos e na forma como 
deverão adquirir, gerir e manter os seus equipamentos e instalações 
frigoríficas e hoteleiras.” 

 
“Este livro, dar-lhe-á uma compreensão profunda da natureza 
dos modelos de negócio. Descreve modelos tradicionais e 
modelos avançados e as respectivas dinâmicas, técnicas de 
inovação, formas de posicionar o modelo num ambiente 
intensamente concorrencial e formas de guiar a reestruturação 
do modelo de negócio da sua organização.“ 
 



 

                                                    Nº 4  julho/setembro de 2015     ISSN: 2182-5947               
 

6 

 

UPTON, Eben; HALFACREE, Gareth - Raspberry Pi user guide. 3th ed. Chichester: John & Sons, 
Reimp. 2015. XII, 30 p. ISBN 978-1-118-92166-1 

 

 

RICHARDSON, Alan - Selenium simplified: a tutorial guide to selenium RC with java and JUnit. 2nd 
ed. London: Compendium Developments, cop. 2012. 417 p.ISBN 978-0-9567332-3-8 

 

 

COSTA, Luís Manuel Pinto da - Estrada segura - AAF: aplicação android e alertas no facebook. Castelo 
Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 2015. XX, 72 p.. - 
Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau de Mestre em Desenvolvimento de Software 
e Sistemas Interactivos, Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, Castelo Branco, 2015 

 

 

 

 

 

“This completely updated third edition covers how to utilize the features 
of the new Model B+ board, the lasted build of the Raspberry pi. 
Connected the raspberry pi to other devices-keyboard, mouse, monitor. 
Install the necessary software and configure the Raspberry Pi.  Set up the 
Raspberry Pi as a simple productivity machine and multimedia center. 
Write basic programs in Scratch and Python. Extend the Pi`s capabilities 
with add-on board such as the Gertboard”. 

“Selenium Simplified takes you through the process of installing and 
learning to use all the basic tools needed to write automated tests using 
java as the programming language. Written in a tutorial style, this book 
helps you learn to code even if you haven’t programmed before. This 
book focuses on the pratical knowledge needed to automate tests for 
production systems.” 

TESES DE MESTRADO 

“A popularidade dos dispositivos móveis tem vindo a crescer a um ritmo 
muito elevado. Em particular a possibilidade de localizar o dispositivo 
móvel trouxe uma mais-valia para uma variedade muito grande de 
diferentes aplicações. O valor de poder obter a localização marcou o 
futuro da nova geração de telemóveis. Serviços de localização podem ser 
utilizados para melhorar a informação de tráfego, onde poderá superar a 
informação obtida por sistemas tradicionais. O objetivo desta dissertação 
é disponibilizar um trabalho de investigação que examina uma solução em 
como detetar perigos na via pública.” 
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TRINDADE, Sílvia Maria da Silva - Open source - alternativa para o desenvolvimento de aplicações. 
Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 2014. XXII, 
104 p.. - Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau de Mestre em Desenvolvimento de 
Software e Sistemas Interativos, Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, Castelo Branco, 
2014 

 

 

 

 

 

BODAS, Maria Eugénia Pepino; ZACARIAS, Paulo Alexandre dos Santos - Sistema de monitorização 
de arquiteturas fotovoltaicas. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola 
Superior de Tecnologia, 2015. XXII, 89 p. 

 

 

 

 

 

 

“Na comunidade do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), a 
realização de questionários é frequente, quer seja utilizada como 
uma ferramenta de apoio a trabalhos científicos ou pedagógicos, 
como também utilizada para melhoria da prestação e avaliação dos 
serviços prestados. 
Este projeto aplicado, inserido no âmbito do mestrado em 
Desenvolvimento de Software e Sistemas Interativos, pretende dar 
resposta à necessidade de IPCB de por um lado, aplicar tecnologias 
para modernização de processos e, por outro, permitir a redução de 
custos associados à realização de questionários em papel. 
Neste relatório é apresentado o conceito de software livre open 
source e o enquadramento deste na Administração Pública 
Portuguesa e ainda a proposta de aplicação internet em software 
livre, open source, para a realização de questionários.” 
 

TRABALHOS DE LICENCIATURA 

“Este relatório tem como objetivo descrever o trabalho desenvolvido no 
âmbito do projeto final de curso, que consiste no desenvolvimento de um 
sistema de monitorização de arquiteturas fotovoltaicas. 
Este sistema recorre a um Arduíno para fazer a monitorização e leitura dos 
dados pretendidos e posteriormente fazer o envio dos mesmos via WiFi 
para um servidor, onde são guardados numa base de dados. 
Os parâmetros a monitorizar são a corrente e tensão, através do Arduíno 
e de sensores, para cálculo da potência. São também guardadas 
informações tais como a temperatura e a data/hora de cada medição. O 
sistema utiliza um circuito com relés para alternar entre as duas 
arquiteturas estudadas, bem como para alternar entre a leitura de tensão 
e corrente.” 
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MARTIN PALAZUELO, Cristina - Error correction with reed Solomon codes. Castelo Branco: Instituto 
Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 2015. XXVIII, 313 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ O objetivo do presente projeto é demonstrar a eficácia dos 
codes Reed-Solomon (RS) em correção de erros, então veja o 
caso prático de CD que a informação é codificada por códigos 
Reed-Solomon para corrigir os erros gerados por impressão de 
informações. Para isso, a informação é codificada e decodificada 
utilizando cada um dos algoritmos dos códigos Reed-Solomon: 
Berlekamp-Massey no tempo e no domínio da frequência, 
Berlekamp e Euclides. Os resultados são obtidos através da 
curva de desempenho que se relacionam a taxa de bit de erro 
(BER), com nível de ruído introduzido pelo canal (BER-EbNo). Os 
resultados obtidos são semelhantes com ambos os algoritmos.” 
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