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Com o segundo número da INFOBIB, encerramos a actividade de difusão da 
informação, no presente ano.        Voltamos em 2013!

Lurdes Grilo 

    

DELGADO, José Manuel Mendes ; AMARAL, José Gandra doDELGADO, José Manuel Mendes ; AMARAL, José Gandra doDELGADO, José Manuel Mendes ; AMARAL, José Gandra doDELGADO, José Manuel Mendes ; AMARAL, José Gandra do - Manual de boas práticas na 
construção civil : segurança e saúde no trabalho. 1ª ed. Amadora : Edições Gustave Eiffel, 2012. 
603 p. ISBN 978-972-8326-52-4    

    

    

    

GUEDES, Augusto FerreiraGUEDES, Augusto FerreiraGUEDES, Augusto FerreiraGUEDES, Augusto Ferreira - Contributos para a história da engenharia portuguesa : os 
engenheiros técnicos. 1ª ed. Lisboa : Ordem dos Engenheiros Técnicos, 
2012. 141 p. 

 

    

    

    

    

    

NOVIDADESNOVIDADESNOVIDADESNOVIDADES    

 “A publicação deste manual quer dar resposta a várias temáticas 
no setor da construção civil e, surge no contexto do Decreto-Lei 
273/2003 de 29 de Outubro, que estabelece as regas gerais de 
planeamento, organização e coordenação para promover a 
segurança, higiene e saúde no trabalho em estaleiros de 
construção…” 

Esta publicação descreve a história da Ordem dos Engenheiros Técnicos, 
assim como o seu contributo para o desenvolvimento da Engenharia em 
Portugal, através da formação académica, o mérito e o reconhecimento 
das qualificações profissionais de Engenheiros Técnicos. Desta forma 
permitiu que fosse criado um espaço livre de circulação dos profissionais, 
promovendo o exercício profissional, no espaço da Comunidade dos 
Países de língua Portuguesa. 



 

                                                   Nº 2 / novembro/dezembro de 2012     ISSN: 2182-5947               
 

    2 

 

GREVÉ, Anna ; BARBANTI, Lorenzo ; FAZIO, SimoneGREVÉ, Anna ; BARBANTI, Lorenzo ; FAZIO, SimoneGREVÉ, Anna ; BARBANTI, Lorenzo ; FAZIO, SimoneGREVÉ, Anna ; BARBANTI, Lorenzo ; FAZIO, Simone - Handbook on biofuels and family 
agriculture in developing countries. 1ª ed. Bologna : Pátron, 2011. 264 p.. ISBN 978-88-555-
3131-3 

    

    

    

Virqual : Virtual Mobility and European Qualification Framework : simple guide for institutions. 
[S. l.] : Universidade do Porto, 2011. 16 p. 

 

 

 

Virqual : Virtual Mobility and European Qualification Framework : simple guide for teachers. [S. 
l.] : Universidade do Porto, 2011. 19 p. 

 

                        

 

    

“The Handbook on Biofuels and Family Agriculture in Developing 
Countries is a key tool developed within the Project, 
representing a main asset for the general public and the specific 
stake holders living in developing countries around the world. 
The Handbook covers a vast array of topics, focusing on oils and 
bio-diesel produced from crop plants growing in tropical and 
warm areas. In the first part, a general description of plant 
characteristics, cycle and cropping technique is given for annual 
and perennial oil crops…”    

“This guide intends to be a tool to help the providers of virtual 
learning/training like HE instittutions and VET organizations, to organize 
the provision of virtual learning and facilitate the recognition of learning 
and training done virtually.” 
"…It is a suggestion on how to proceed using the project VIRQUAL tools 
to achieve a better utilization of the possibilities provided by ICT in 
virtual environments to achieve desired competences…” 
 

“Teachers and course designers from Higher and Continuing 
Education Institutions. 
“Help teachers write learning outcomes (Los) using the ILO 
database – Intented Learning Outcomes. Los are very important for 
virtual mobility because they describe the skills and competences 
learners demonstrate at the end of a course. ILO are the basis of 
academic mobility by making educational offers transparent”. 
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Virqual : Virtual Mobility and European Qualification Framework : simple guide for learners. [S. 
l.] : Universidade do Porto, 2011. 14 p. 

 

 

 

Virqual : Virtual Mobility and European Qualification Framework : conceptual model for virtual 
mobility and EQF. [S. l.] : Universidade do Porto, 2011. 27 p. 

    

 

    

    

CALDAS, David Manuel Dias Justo de MoraisCALDAS, David Manuel Dias Justo de MoraisCALDAS, David Manuel Dias Justo de MoraisCALDAS, David Manuel Dias Justo de Morais - Desenvolvimento de aplicação informática 
para controlo e análise de custos de obra. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo 
Branco. Escola Superior de Tecnologia, 2012. X, 77 p. Dissertação de mestrado 

    

    

This guide intends to be a tool to help the students/learners involved in 
virtual learning/training with HE institutions and VET organizations, to 
organize the provision of virtual learning and to facilitate the recognition 
of learning and training done virtually…” 

“The Bologna Process is creating a European Higher Education Area 
where mobility, transparency and complementarities are key 
concepts. 
“…The project proposes to help educational and training institutions 
to achieve Virtual Mobility and to guarantee EQF implementation 
using virtual teaching and training. The project aimed at proposing 
solutions to obstacles in institutions, helping students and learners in 
virtual enveronments, suggesting to teachers and course desigers how 
to improve virtual mobility while proposing concrete tools”. 

Dissertações de MestradoDissertações de MestradoDissertações de MestradoDissertações de Mestrado    

“Este trabalho… foca o desenvolvimento de aplicação informática 
para controlo e análise de custos de obra.” 
“Esta aplicação permite registar todos os custos referentes à 
realização de uma obra, tornando possível a realização de uma 
análise criteriosa dos vários custos, potenciando assim a redução de 
gastos excessivos e uma orçamentação de obras mais realista. 
Para uniformizar e agilizar o desenvolvimento deste e de próximos 
projectos a serem realizados foi desenvolvida uma framework, que 
inclui templates, controlos e aplicações.” 
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CONCEIÇÃO, Ana Cristina Duarte Martins daCONCEIÇÃO, Ana Cristina Duarte Martins daCONCEIÇÃO, Ana Cristina Duarte Martins daCONCEIÇÃO, Ana Cristina Duarte Martins da - Caracterização de resíduos de construção e 
demolição com vista à sua aplicação em misturas betuminosas. Castelo Branco: Instituto 
Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Tecnologia, 2012. XXIV, 120 p. Dissertação 
de mestrado 

    

    

COROADO, Alexandra Maria MartinsCOROADO, Alexandra Maria MartinsCOROADO, Alexandra Maria MartinsCOROADO, Alexandra Maria Martins - Sistemas web para gestão de dossier de clientes da CPI 
Retail. Castelo Branco : Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Tecnologia, 
2012. XV, 75 p. Dissertação de mestrado    

    

    

    

FERNANDES, Bruno Miguel PinheiroFERNANDES, Bruno Miguel PinheiroFERNANDES, Bruno Miguel PinheiroFERNANDES, Bruno Miguel Pinheiro - PAVES : post-accident vehicle emergency system. 
Castelo Branco : Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Tecnologia, 2012. 
XV, 97 p. Dissertação de Mestrado 

    

    

“Esta dissertação visa contribuir para o estudo da utilização de 
Resíduos de Construção e Demolição em camadas ligadas de 
pavimentos de estradas de baixo tráfego, de modo a que essa 
prática se torne cada vez mais corrente” 
“O objectivo principal do presente trabalho é caracterizar em 
laboratório os Agregados de Resíduos de Construção e 
demolição e analisar a viabilidade da sua aplicação em misturas 
betuminosas a aplicar em camadas de base AC20.” 

“…foi projectada uma plataforma WEB e foi implementada 
usando a ferramenta Visual Studio LigthSwitch, que peritel a 
consulta de um conjunto de informação relativa a clientes e a 
informação dos projectos e respectivos documentos associados 
permitindo aos diferentes departamentos gerir e prestar suporte 
de forma eficaz.”    

“Pretende-se efectuar um estudo aprofundado sobre os 
processos de recolha de informação automática de localizações 
geográficas, permitindo o armazenamento da informação 
relativa aos percursos efectuados e deteção de colisões, criando 
soluções para auxiliar os condutores. 
Análise, interpretação e uso, das melhores formas de leitura de 
dados, enviados por sistemas móveis via GSM. Entender quais as 
melhores ferramentas para o desenvolvimento de aplicações 
móveis, e aplicações desktop…” 
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GGGGONÇALVES, PedroONÇALVES, PedroONÇALVES, PedroONÇALVES, Pedro - Sistema flexível de distribuição de imagens de disco rígido. Castelo 
Branco : Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Tecnologia, 2012. X, 63 p. 
Dissertação de mestrado    

 

 

 

    

    

    

    

PRAZERES, Antero José MaiaPRAZERES, Antero José MaiaPRAZERES, Antero José MaiaPRAZERES, Antero José Maia - Continuidade de negócio, Disaster Recovery e estratégias de 
implementação na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Castelo Branco : Instituto Politécnico 
de Castelo Branco. Escola Superior de Tecnologia, 2012. XII, 86 p. Dissertação de mestrado 

                                                                                                                                

“Nesta dissertação será descrito um projecto que foi criado para lidar 
com a ausência de Disaster Recovery e suportar o Business Continuity, 
bem como várias tecnologias de virtualização que serão aplicadas por 
forma a reorganizar e restaurar servidores, redes e recursos de storage 
por forma a garantir as aplicações críticas e serviços da Santa Casa de 
Misericórdia de Lisboa”. 

                                        

    

RAMOS, João Vasco Pedro dosRAMOS, João Vasco Pedro dosRAMOS, João Vasco Pedro dosRAMOS, João Vasco Pedro dos - Mobile interface for blind users. Castelo Branco : Instituto 
Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Tecnologia, 2012. XII, 71 p. Dissertação de 
mestrado    

“Neste trabalho é apresentada uma interface, que faz uso 
da tecnologia Near Field Communication (NFC), para 
auxílio das pessoas com deficiência visual e cegos. O 
objectivo é contribuir para a sua independência quando 
pretendem fazer compras.” 

“A distribuição de imagens de disco rígido num cenário de sala de aulas 
é um desafio para os recursos de rede. Neste trabalho é proposto um 
software que faça uma gestão inteligente da forma mais eficiente de 
distribuição das imagens. Resultados experimentais demonstraram que 
a utilização de um típico cliente de BitTorrent com uma estratégia por 
blocos, é a forma mais eficiente em todos os casos, excepto quando a 
transferência é apenas para um único computador. Esta estratégia de 
transferência foi desenvolvida, pois não existe armazenamento 
temporário para o ficheiro de imagem de disco completo, no ambiente 
GNU/Linux live distribution usado na instalação das imagens”. 
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LLLLAUREANO, Bruno Odair Pereira ; DIOGO, Paulo Steven FranciscoAUREANO, Bruno Odair Pereira ; DIOGO, Paulo Steven FranciscoAUREANO, Bruno Odair Pereira ; DIOGO, Paulo Steven FranciscoAUREANO, Bruno Odair Pereira ; DIOGO, Paulo Steven Francisco - Software defined radio 
link in the TV Band. Castelo Branco : Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior 
de Tecnologia, 2012. X, 64 p 

  

 

 

 

 

LOPES, Hugo Rafael Godinho ; ROMÃO, Tiago Filipe FerreiraLOPES, Hugo Rafael Godinho ; ROMÃO, Tiago Filipe FerreiraLOPES, Hugo Rafael Godinho ; ROMÃO, Tiago Filipe FerreiraLOPES, Hugo Rafael Godinho ; ROMÃO, Tiago Filipe Ferreira - Monitorização wireless de 
seguidor fotovoltaico. Castelo Branco : Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior 
de Tecnologia, 2012. IX, 35 p. 

 

 

 

LOURENÇO, Francisco João Plácido ; LOURENÇO, José Rafael PlácidoLOURENÇO, Francisco João Plácido ; LOURENÇO, José Rafael PlácidoLOURENÇO, Francisco João Plácido ; LOURENÇO, José Rafael PlácidoLOURENÇO, Francisco João Plácido ; LOURENÇO, José Rafael Plácido - Sistema para controlo 
de stocks num lar de idosos. Castelo Branco : Instituto Politécnico. Escola Superior de 
Tecnologia, 2012. pag. var. 

    

 

TRABALHOS de TRABALHOS de TRABALHOS de TRABALHOS de FINALFINALFINALFINAL    dededede    CURSO:CURSO:CURSO:CURSO:    

“The transition from analog to the Digital Terrestrial television in 
Europe is planned to be completed by the end of the year 2012” 
“….The use of geographically interleaved spectrum provides for the 
so-called TV White Spaces (TVWS) an opportunity for deploying 
new wireless services. The main objective of this report is to 
present coverage analysis for TVWS Spectrum at European level, 
identified within the COGEU project” 

“Este relatório descreve o trabalho realizado em projeto final de 
curso, com o objetivo de desenvolver um sistema capaz de fazer 
a monitorização de um painel fotovoltaico, em que a 
comunicação se faz através de uma ligação sem fios, tendo sido 
também garantido um meio redundante por cabo para o caso de 
falha do primeiro método. Existe uma interface gráfica com o 
utilizador, em ambiente MATLAB, a partir da qual é possível ter 
acesso aos dados gerados e posteriormente, caso seja necessário, 
o seu tratamento…” 

“Este documento é um relatório de final de curso e tem como 
objectivo dar a conhecer o projecto realizado e alguns conceitos 
inerentes. O projecto consiste num sistema capaz de fazer o 
controlo de stocks de um lar de idosos no que diz respeito aos 
alimentos.” 
…“O sistema desenvolvido é composto por uma aplicação em 
software e um leitor de código de barras. O controlo de entradas 
e saídas é efectuado através do leitor de código de barras o que 
permite maior rapidez nesta tarefa.” 
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MARTINS, Bruno Daniel RaposoMARTINS, Bruno Daniel RaposoMARTINS, Bruno Daniel RaposoMARTINS, Bruno Daniel Raposo - Focus finder. Castelo Branco : Instituto Politécnico de 
Castelo Branco. Escola Superior de Tecnologia, 2012. XIII, 43 p. 

 

 

 

 

RÉGIO, André Filipe Martins ; NUNES, Nuno Filipe BarreteRÉGIO, André Filipe Martins ; NUNES, Nuno Filipe BarreteRÉGIO, André Filipe Martins ; NUNES, Nuno Filipe BarreteRÉGIO, André Filipe Martins ; NUNES, Nuno Filipe Barrete - Teste e controlo automático de osciladores. 
Castelo Branco : Instituto Politécnico de Castelo Branco Escola Superior de Tecnologia, 2012. pag. var. 

 

 

SANTOS, João Filipe SANTOS, João Filipe SANTOS, João Filipe SANTOS, João Filipe Lopes Lopes Lopes Lopes dos ; JANEIRO, Ricardo Jorge Pimenteldos ; JANEIRO, Ricardo Jorge Pimenteldos ; JANEIRO, Ricardo Jorge Pimenteldos ; JANEIRO, Ricardo Jorge Pimentel - Execução e teste de um RTOS num 
PIC. Castelo Branco : Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Tecnologia, 2012. XX, 
67 p.    

 

 

 

 

 

“Este projeto consiste em controlar um carro de modelismo 
através de um computador pessoal, isto é, eliminando o 
controlo remoto existente no carro e substituindo-o pelo 
computador pessoal associando a transmissão de vídeo em 
tempo real a partir do carro. O projeto consiste então 
sucintamente no controlo de um veículo, tendo o seu objetivo 
principal o controlo através de rádio frequência do movimento 
de um veículo, sendo todo o processo de controlo realizado 
através de um computador.” 

“Neste trabalho apresenta-se um projeto desenvolvido em 
LabVIEW, com duas aplicações, uma de Teste e 
caracterização Automática de osciladores, utilizando o 
analisador de espetros R3131A controlada por GPIB através do 
módulo IEEE-488 e uma aplicação de simulação de sinais 
(sinusoidais) e operações entre diversos sinais e respetiva 
utilização.” 

“Este projeto incide sobre o estudo de Real Time Operating Systems. 
Este tipo de sistemas operativos é usado em aplicações onde o tempo 
de resposta a eventos do meio são pré-definidos, ou onde as 
diferentes tarefas de uma certa aplicação têm a sua execução 
previamente agendada”. 

Após um estudo detalhado do que é um sistema operativo, do que 
são programas multitarefa e do que são especificamente os Real Time 
Operating Systems, é feito um estudo prático de um sistema 
genérico. Esse sistema genérico é implementado num programa 
sequencial que corre num clico infinito e ainda num programa que 
usa um Real Time Operating System com agendamento cooperativo.” 
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ZAFRA CHAMORRO, CeciliaZAFRA CHAMORRO, CeciliaZAFRA CHAMORRO, CeciliaZAFRA CHAMORRO, Cecilia - Técnicas de corrección de errores. Castelo Branco : Instituto 
Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Tecnologia, 2012. XV, 130 p 

  

 

  

 

 

 

 

Como posso saber se o livro de que necessito existe na biblioteca? 

1 – Aceda à página da Escola, seleccione o menu Alunos, escolha a opção Biblioteca, procure o 
Item Recursos no lado esquerdo do ecrã e aqui entre no catálogo bibliográfico da EST. 

2 – No campo título coloque o título do livro que pretende pesquisar e accione a opção 
pesquisar; 

 

3 – Pode ainda usar a caixa A…Z para saber o título exato, para isso basta clicar na caixa que 
abre a lista de termos pesquisáveis; 

 

  “El obejctivo del presente proyecto es generar programas basados en 
MATLAB y SIMULINK que permítan analizar distintos tipos de códigos para 
detección y corrección de errores. Se estudia el código convolucional junto 
com el Diagrama de trellis para representar su operación y el Algoritmo de 
Viterbi como método para la corrección de errores mediante modulación 
MQAM sobre canales AWGN y Rayleigh.” 
“Se profundiza en las técnicas de corrección TCM y STTC sobre canales de 
tipo SISO y se muestra los resultados mediante curvas de desempeño que 
relacionan la Tasa de error de Bit com el Nível de Ruído introducido por el 
canal (BER-EbNo)”. 
 

DICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISA    

2 

3 
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Uma vez selecionado a opção adicionar, o sistema apresenta no ecrã de pesquisa a seleção 
efectuada. De seguida,  deve ser acionado o botão pesquisar (4) 

 

 

 

Pode seleccionar o título que mais 
lhe interessa e selecionar a opção 
adicionar. 

4 
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O resultado da pesquisa é o seguinte: 

 

    

    

                                                                                                    A EQUIA EQUIA EQUIA EQUIPA PA PA PA DA BIBLIOTEDA BIBLIOTEDA BIBLIOTEDA BIBLIOTECA DESEJA A TODA A COMUNIDADE ESTCBCA DESEJA A TODA A COMUNIDADE ESTCBCA DESEJA A TODA A COMUNIDADE ESTCBCA DESEJA A TODA A COMUNIDADE ESTCB    

                        VOTOS DE VOTOS DE VOTOS DE VOTOS DE BOAS FESTASBOAS FESTASBOAS FESTASBOAS FESTAS    !!!!    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


