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NOVIDADES 

“Learn to edit your footage in Adobe première Pro CS6 and work 
seamiessly in the new interface. Add audio and create transitions, 
effects, and titles. Then take it to the next level by sweetening and 
mixing sound, compositing productions with multiple cameras, and 
exporting to a variety of devices. “ 

“O texto base trata das soluções construtivas usadas nos edifícios 
antigos, das anomalias que as afectam e das soluções de intervenção 
que podem ser consideradas.” 
“Os anexos, agora acrescentados, são de um complemento desse 
mesmo texto base, fazendo a apresentação detalhada de um estudo 
de diagnóstico, de um projecto de reforço estrutural, de um caso de 
estudo, profundamente ilustrado, a identificação construtiva e 
terminológica da chamada construção pombalina e a reprodução das 
principais cartas e convenções internacionais que orientam ou devem 
orientar as intervenções no património arquitectónico.” 

“Com este livro, pretende-se contribuir, ainda que modestamente, 
para demostrar a viabilidade da reabilitação dos edifícios “gaioleiros”. 
“Pretende-se que este livro constitua um guião de apoiopara os 
projetistas e construtoresque intervenham não só no objeto de estudo 
mas também em casos semelhantes, apontando para a resolução 
técnica dos diversos problemas detetados.” 

“Este livro expõe, de uma forma gradual e evolutiva, os 
conhecimentos teóricos através de exemplos, introduzindo os 
seguintes temas: Sistemas de Numeração; Circuitos Lógicos; Circuitos 
Combinatórios; Circuitos Sequenciais; Memórias”. 
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BARROS, Helena ; FIGUEIRAS, Joaquim - Tabelas e ábacos de dimensionamento de secções de 
betão solicitadas à flexão ea esforços axiais segundo o eurocódigo 2. 1ª ed., reimp.. Porto : FEUP, 
2012. 151 p.. ISBN 978-972-752-121-0 

 

 

 

 

BORGES, José Luís Moura ; DIAS, Teresa Galvão ; CUNHA, João Falcão e - Modelação de dados 
em UML : uma abordagem por problemas. Lisboa : FCA, cop. 2015. XVI, 171, [4] p.. ISBN 978-
972-722-812-6 

 

CACHIM, Paulo Barreto; MORAIS, Miguel Monteiro - Estruturas de betão : bases de cálculo. 
Porto : Publindústria, cop. 2013. XII, 282 p.. ISBN 978-989-723-040-0 

 

 

 

 

 

“Nesta publicação apresenta-se um conjunto de tabelas e ábacos que 
são auxiliares do cálculo dos esforços correspondentes aos Estados 
Limites Últimos de resistência de secções solicitadas por esforços 
normais e de flexão. Apresentam-se, ainda, diagramas auxiliares da 
análise de tensões em serviço ao nível da secção, tendo em vista a 
verificação da segurança relativamente aos Estados Limites de 
Utilização.” 
“As tabelas e ábacos apresentados são auxiliares do dimensionamento 
de estruturas de betão armado e pré-esforçado e estão em consonância 
com as recomendações da regulamentação europeia dos Eurocódigos 
Estruturais, nomeadamente no que se refere ao Eurocódigo 2, Projecto 
de Estruturas de Betão.” 

“A primeira parte do livro consiste num tutorial que percorre 
detalhadamente as várias etapas para a modelação de um sistema de 
informação. Na segunda parte, são apresentados e discutidos vários 
problemas independentes, identificando-se tópicos de discução e 
possíveis alternativas de modelação.” 

“ O  livro, que apresenta as bases de dimensionamento de estruturas de 
betão de acordo com o Eurocódigo 2, começa por apresentar as regras 
gerais de verificação da segurança em estruturas. Seguidamente são 
apresentadas as propriedades dos mateiais betão e aço, bem como a sua 
interação, incluindo questões relacionadas com a durabilidade e 
amarração de varões. Apresenta depois as regras de dimensionamento em 
estado limite último de elementos de betão armado para o esforço axial, 
de flexão, esforço transverso, punçoamento e torção. Finalmente aborda 
o dimensionamento de elementos de betão para estados limites de 
utilização (limitação de tensões, fendilhação e deformação), que são cada 
vez mais condicionantes para uma construção mais durável e sustentável.” 
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CHATFIELD, Carl; JOHNSON, Timothy - Microsoft project 2013 : step by step. Washington : 
Mcrosoft Press, imp. 2015. XV, 557 p.. ISBN 978-0-7356-6911-6 

 

 

 

DAMAS, Luís - Linguagem C. 24ª ed. Lisboa : FCA, D. L. 2015. XIV, 608 p.. ISBN 978-972-722-
156-1 

 

 

DANTAS, José Guilherme Leitão; MOREIRA, António Carrizo - O processo de inovação. Lisboa 
: Lidel, cop. 2011. XVIII, 288, [6] p.. ISBN 978-972-757-758-3 

 

FRANCISCO, António - Autómatos programáveis. 5ª edição actualizada . Lisboa : ETEP, cop. 
2015. XXII, 386 p.. ISBN 978-972-8480-33-2 

 

“This book is divides into four parts: 
Parte 1, introduces you to the rich field of project management and 
shows you the major parts of the Project 2013 interface. 
Parte 2, takes you through a complete project life cycle (planning, 
tracking, and managing) with a streamlined use of Project features and 
capabilities. 
Parte 3, you complete another project life cycle, this time with more 
in-depth use of the powerful capabilities of Project. 
Parte 4, wraps up your training with Project with activities that can be 
applied at any point in a project life cycle.” 

“Esta obra cobre, de forma didáctica, a totalidade da linguagem C, 
desde os aspectos mais básicos até aos aspectos mais avançados. 
São tratadas, com especial cuidado, as matérias em que a linguagem 
C é mais útil.izada, tais como: Escrita de Procedimentos e Funções; 
Vectores e Strings; Apontadores; Ficheiros; Estruturas; Memória 
Dinâmica; Macros”. 

“O livro sem iludir bases as bases teóricas fundamentais, tenta 
apresentar uma abordagem eminentemente prática e didática, 
estando estruturado em sete capítulos: inovação – conceitos e 
desafios, a geração de ideias, desenvolvimento e avaliação de projetos 
de inovação, prototipagem, o papel do marketing no processo de 
inovação, inovação em serviços e propriedade intelectual.” 

“Esta nova edição atualizada estuda os modelos de autómatos dos 
principais fabricantes e apresenta diferentes exemplos de 
programação.” 
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 FREITAS, Vasco Peixoto de, ed. - Manual de apoio ao projecto de reabilitação de edifícios 
antigos. 1ª ed. Porto : Ordem dos Engenheiros da Região Norte, 2012. 300, [2] p.. ISBN 978-972-
99918-7-5 

 

 

 

FREIVALDS, Andris ; NIEBEL, Benjamin W. - Niebel`s methods, standards, and work design. 13th 
ed. New York : McGraw-Hill Education, cop. 2014. XIV, 735 p. . ISBN 978-1-259-01066-8 

 

GOUVEIA, Feliz - Fundamentos de bases de dados. Lisboa : FCA, cop. 2014. XVII, 421 p. . ISBN 
978--972-722-799-0 

GREENE, Sari Stern - Security program and policies : principles and practices. 2nd ed. 
Indianapolis : Pearson, cop. 2014. XVI, 618, [14] p.. ISBN 978-0-7897-5167-6 

 

“Os objetivos deste manual são: Refletir sobre a problemática dos 
edifícios antigos; Caracterizar e tipificar as soluções construtivas do 
passado; Elaborar fichas com as principais preocupações e exigências 
a satisfazer pelos diferentes elementos de construção…; Propor uma 
abordagem exigencial na reabilitação; Apresentar os principais 
regulamentos; Discutir a adequabilidade dos regulamentos 
existentes…; Apresentar estudos de diagnóstico e metodologias de 
intervenção em diferentes áreas; Elaborar projectos de reabilitação na 
área de segurança contra incêndio térmica e acústica; Propor um 
conjunto de soluções tipo de reabilitação de elementos 
construtivos…; Listar os elementos legislativos e normativos mais 
relevantes; Apresentar uma terminologia no domínio de reabilitação.” 

“The objectives of the thirteenth edition have remained the same as 
for the twelfth: to provide a practical, up-to-date college textbook 
describing engineering methods to measure, analyze, and design 
manual work. The importance of ergonomics and work design as part 
of methods engineering is amphasized, not only to increase 
productivity, but also to improve worker health and safety and thus 
company bottom-line cost.” 

“Principais temas abordados: 
Conceitos de bases de dados; Modelo relacional de dados e álgebra 
relacional; Projeto lógico de bases de dados; linguagem SQL; 
Armazenamento e Indexação; consultas e otimização de consultas; 
Gestão de transações; Controlo de concorrência; Níveis de 
isolamento; Recuperação.” 

The book ”is conceptually divided into three parts. Parte I is designed 
to provide the foundation for developing, introducing, and 
implementing policies. Part II dives deep into information security 
program components, principles, and policies across multiple security 
domains. Part III is a practical application of information security 
practices in regard to compliance with federal regulations as well as 
industry best practices.” 
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GUEDES, Pedro - Metrologia industrial. Lisboa : ETEP, cop. 2011. XII, 410, [2] p.. ISBN 978-972-
8480-27-1 

 

JACOBS, Robert F. [et al.] - Manufacturing planning and control for supply chain management. 
6th ed. New York : McGraw-Hill, cop. 2011. XVI, 480 p. . ISBN 978-0-07-337782-7 

 

KAWASAKI, Guy - A arte do empreendedor : guia completo para começar e triunfar no seu 
negócio. 1ª ed. Portela : Vogais, 2011. 236 p.. ISBN 978-989-668-063-3 

 

 

LEGNANI, Giovanni; FASSI, Irene, eds. - Robotics : state of the art and future trends. New York 
: Nova Science, cop. 2012. VIII, 362 p.. ISBN 978-1-62100-403-5 

 
 
 

“ A obra trata dos seguintes temas: 
A metrologia em Portugal; A gestão dos instrumentos de medição; os 
sistemas de unidades; Os factores de influência na medição; Noções de 
estatística aplicada à medição; Os instrumentos de medição e de 
verificação; As noções de tolerâncias e ajustamentos.” 

“The text provides an understanding of supply chain planning and 
control techniques with topics relating to purchasing, manufacturing, 
warehouse, and logistics systems.” 

“ Com este livro, saiba como: 
Lançar e desenvolver uma marca forte e apetecível; Fomentar a 
criatividade e ousadia de que o seu negócio necessita para ser bem- 
sucedido; Atrair investidores motivados e colaboradores de qualidade; 
Evitar os erros mais comuns no arranque.” 

This book holds a very exciting title. We imagined to start with a 
critical analysis of the state of the market, to understand which type 
of robots are presente, which operations they perform, which are the 
unresolved requests of the market. Another important aspect is the 
analysis of the more promising research fields and the results which 
are “ready” in the labs and are waiting for a successful industrialization 
and commercialization process.” 
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LÉLIS, Catarina - Illustrator CS3 & CS4. Lisboa : FCA, cop. 2009. XIX, 419 p.. ISBN 978-972-
722-366-4 

 

LÉLIS, Catarina - InDesign CS5. Lisboa : FCA, cop. 2001. XVI, 430, [4] p.. ISBN 978-972-722-
679-5 

 

LOPES, Albino - Fundamentos da gestão de pessoas : para uma síntese epistemológica da 
iniciativa, da competição e da cooperação. 1ª ed. Lisboa : Sílabo, 2012. 482 p. . ISBN 978-972-
618-666-3 

 

MADEIRA, Sérgio; SOUSA, J. João; GONÇALVES, José Alberto - Topografia : exercícios e 
tratamento de erros. Lisboa : Lidel, cop. 2015. VIII, 155 p.. ISBN 978-989-752-135-5 

 

“Dirigido aos utilizadores quer da plataforma Macintosh como da 
plataforma Windows, este Curso Completo aborda os seguintes 
temas: Instalação e novidades do CS3 e do CS4; Ambiente de trabalho 
e gestão do documento; Criação e edição de objetos vectoriais;  
Organização de objetos e composição; Cor, transparências e modos 
de mistura; Transformação de objetos e efeitos especiais; Aplicação 
de estilos, símbolos e construção de grásficos; Texto e formatação; 
Técnicas de representação e ilustração; Principais saídas, impressão, 
PDF e internet; As novas funcionalidades da versão CS4.” 

“Este livro é dirigido aos utilizadores das plataformas Macintosh e 
Windows, este Curso Completo aborda os seguintes temas: 
Gestão do documento; Composição de layouts; Ferramentas e 
técnicas de desenho vectorial; Texto, paginação e formatação; 
Utilização de tabelas e listas; Criação de documentos complexos; 
Criação de manipulação de objetos; Cor, preenchimentos e 
contornos; Efeitos, transparências e misturas; Preparação e 
exportação de PDFs; Multimédia e interactividade; Considerandos 
sobre a impressão.” 

“Este livro é um produto de uma reflexão conduzida a pensar na 
formação de gestores para os Recursos Humanos das organizações do 
século XXI. O texto evidencia sete grandes princípios da gestão de 
pessoas: um relativo à liderança e seis relativos às praticas de gestão.” 

“O livro apresenta exercícios resolvidos, sobre topografia.” Os vários 
exercícios apresentados e resolvidos ao longo deste livro são sempre 
tratados e analisados atendendo aos erros que lhes poderão estar 
associados.” 
“Os exercícios aqui apresentados referem-se aos seguintes temas: 
Altimetria; Apoio topográfico; Levantamento de campo; Trabalhos 
sobre cartas; Utilização dos sistemas de posicionamento; Global (GPS) 
por satélite.” 
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MARTINEZ, Luís Fructuoso; FERREIRA, Aristides Isidoro; LOPES, Miguel Pereira, eds. - Gerir 
pessoas : 14 exemplos de boas práticas em Portugal. 1ª ed. Lisboa : Sílabo, 2013. 287 p. . ISBN 
978-972-618-709-7 

 

PINTO, Abel; SOARES, Iolanda - Sistemas de gestão da qualidade : guia para a sua 
implementação. 1ª ed. Lisboa : Sílabo, 2011. 201 p.. ISBN 978-972-618-532-1 

 

PINTO, José ; NEVES, Ricardo - HACCP : análise de riscos no processamento alimentar. 2ª ed. 
Porto : Publindústria, cop. 2010. 177 p.. ISBN 978-972-8953-56-0 

 

 
PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - Área metropolitana de Lisboa em números : 2014. 
Lisboa : INE, 2016. 43 p.. ISBN 978-989-25-0336-3 
 

 

 

Descrição de 14 exemplos  situados no tecido empresarial português 
com  boas práticas na área da gestão de recursos humanos.  

“…este manual pretende dotar de informação todos aqueles que 
pretendem conhecer o que são os sistemas de gestão da qualidade, os 
benefícios que podem aportar para a organização e, através de 
exemplos práticos, quais as exigências dos requisitos do referencial 
dando, dessa forma, a noção exacta do trabalho de reorganização de 
procedimentos e da documentação que é necessário elaborar.” 

“Ao longo do texto são abordadas diversas ideias relevantes-tanto 
para as empresas do ramo alimentar como para as empresas de outra 
vertentes – quanto á forma de implementação do HACCP e de que 
modo é possível garantir  a segurança dos seus produtos.  

“Brochura bilingue (português e inglês) contendo informação 
estatística de síntese para cada região NUTS II de Portugal Continental, 
organizada em mais de vinte subcapítulos agrupados em quatro 
domínios: O Território, As Pessoas, A Actividade Económica e O 
Estado. A apresentação da informação maioritariamente através de 
mapas temáticos e gráficos permite captar a realidade 
socioeconómica de cada uma das regiões no contexto nacional e dos 
respetivos municípios.” 
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PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - Região Alentejo em números : 2014. Lisboa : INE, 
2016. 43 p.. ISBN 978-989-25-0337-0 

 

 

PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - Região Algarve em números : 2014. Lisboa : INE, 
2016. 43 p.. ISBN 978-989-25-0338-7 

 

 

PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - Região Centro em números : 2014. Lisboa : INE, 
2016. 43 p.. ISBN 978-989-25-0320-2 

 

PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - Região Norte em números : 2014. Lisboa : INE, 
2016. 43 p.. ISBN 978-989-25-0331-8 

 
 
 

“Brochura bilingue (português e inglês) contendo informação 
estatística de síntese para cada região NUTS II de Portugal continental, 
organizada em mais de vinte subcapítulos agrupados em quatro 
domínios: O Território, As Pessoas, A Atividade Económica e O 
Estado. A apresentação da informação maioritariamente através de 
mapas temáticos e gráficos permite captar a realidade 
socioeconómica de cada uma das regiões no contexto nacional e dos 
respetivos municípios.” 

Brochura bilingue (português e inglês) contendo informação estatística 
de síntese para cada região NUTS II de Portugal continental, 
organizada em mais de vinte subcapítulos agrupados em quatro 
domínios: O Território, As Pessoas, A Atividade Económica e O 
Estado. A apresentação da informação maioritariamente através de 
mapas temáticos e gráficos permite captar a realidade 
socioeconómica de cada uma das regiões no contexto nacional e dos 
respetivos municípios. 

Brochura bilingue (português e inglês) contendo informação estatística 
de síntese para cada região NUTS II de Portugal continental, organizada 
em mais de vinte subcapítulos agrupados em quatro domínios: O 
Território, As Pessoas, A Atividade Económica e O Estado. A 
apresentação da informação maioritariamente através de mapas 
temáticos e gráficos permite captar a realidade socioeconómica de cada 
uma das regiões no contexto nacional e dos respetivos municípios. 

Brochura bilingue (português e inglês) contendo informação estatística 
de síntese para cada região NUTS II de Portugal continental, organizada 
em mais de vinte subcapítulos agrupados em quatro domínios: O 
Território, As Pessoas, A Atividade Económica e O Estado. A 
apresentação da informação maioritariamente através de mapas 
temáticos e gráficos permite captar a realidade socioeconómica de 
cada uma das regiões no contexto nacional e dos respetivos municípios 
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PTAK, Carol A. ; SMITH, Chad – Orlicky’s material requirements planning. 3rd ed. New York : 
McGraw-Hill, cop. 2011. XVII, 526 p. . ISBN 978-0-07-175563-4 
 

 
 
RIBEIRO, Nuno ; TORRES, José - Tecnologias de compressão multimédia. Lisboa : FCA, cop. 
2009. XVIII, 365 p.. ISBN 978-972-722-633-7 
 

 
 
ROCHA, António Adrego da - Estruturas de dados e algoritmos em java. Lisboa : FCA, reimp. 
2014. XXII, 566 p. . ISBN 978-972-722-704-4 
 

 
 
SARKAR, Soumodip - Empreendedorismo e inovação. 3ª edição revista e aumentada. Lisboa : 
Escolar Editora, cop. 2014. XXXI, 414 p.. ISBN 978-972-592-406-8 
 

 
 
 
 

“Third edition focuses on the new rules required to effectively support 
a manufacturing operation using MRP systems in the twenty-first 
century. This authoritative resource offers proven solutions that help 
you gain the competitive adge through strategic lead time reductions, 
substantial reductions in total inventory investment, and significant 
increases in service levels.” 

“O livro oferece as bases e os princípios que permitem compreender 
e realizar a implementação de algoritmos de compressão e codecs 
recorrendo a qualquer uma das linguagens de programação, incluindo 
informação, exercícios e problemas…” 

“Esta obra tem como objetivo fornecer uma competência sólida no 
desenvolvimento de programas de média e elevada complexidade e 
um conhecimento profundo sobre estruturas de dados avançados e 
algoritmos complexos, usando a linguagem de programação Java e 
aplicando o paradigma da programação orientada a objectos. Inclui 
exemplos, exercícios, programas e leituras recomendadas, com vista 
a facilitar a aprendizagem dos alunos.” 

“Este livro procura encontrar caminhos para a promoção do 
empreendedorismo, da necessidade de passar das ideias e das 
palavras ao acto de empreender, desmistificando o papel do 
empreendedor.” 
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STROUSTRUP, Bjarne - The C++ programming language. 4th ed. Upper Saddle River : Addison-
Wesley, cop. 2013. XIV, 1347, [5] p. ISBN 978-0-321-56384-2 
 

 
 
TAVARES, Frederico - MySQL. Lisboa : FCA, cop. 2015. VIII, 248 p.. ISBN 978-972-722-803-4 

 

 

 

DANIEL, Maria Eduarda Mendes - Betão com adição de fibras de aço e têxteis reciclados de 
pneu sujeito a altas temperaturas : análise de desempenho. Castelo Branco : Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, 2015. XX, 53 p.. - Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau de 
Mestre em Construção Sustentável, Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, Castelo 
Branco, 2015 

 

 

 

 

 

 

The book, “delivers meticulous, richly explained, and integrated 
coverage of the entire language – its facilities, abstraction mechanisms, 
standard libraries, and key design tachniques.” 

“O livro aborda entre outros os seguintes temas: 
Instalação do My6SQL; Modelação e Desenho da base de dados; SQL 
para inciciantes; Operações com tabelas; Stored procedures e Funções; 
Cursores, Triggers e Erros; Utilizadores e Acessos; Gestão do Servidor; 
Cópias de segurança.” 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

“O Objetivo deste trabalho é demostrar, através de 
investigação experimental, que a adição de fibras têxteis e 
de fibras de aço provenientes da reciclagem de pneus é 
viável para produzir um betão com um comportamento 
estruturalmente satisfatório quando submetido a elevadas 
temperaturas. 
Neste sentido, o trabalho laboratorial realizado 
compreendeu ensaios de resistência à compressão do 
betão com fibras têxteis provenientes da reciclagem de 
pneus à temperatura ambiente e a altas temperaturas.” 


