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Neste número chamamos a atenção para a divulgação de acesso à base de dados SCOPUS, 
recentemente disponibilizada para toda a comunidade IPCB. 
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NOVIDADES 

 “A presente “Carta da Qualidade” formaliza o compromisso público 
que o Instituto Nacional de Estatística assume em relação à 
qualidade das estatísticas oficiais que produz e difunde e dos 
serviços que presta, explicitando-o em relação aos prestadores de 
informação/respondentes, aos clientes /utilizadores de informação 
estatística e a todos os cidadãos interessados”. 

“A publicação inquérito à Fecundidade 2013 apresenta, de forma 
exaustiva, os resultados do inquérito à Fecundidade, realizado entre 
janeiro e abril de 2013, numa parceria do Instituto Nacional de 
Estatística, IP, e da Fundação Francisco Manuel dos Santos.” 
“A publicação estrutura-se em três partes. Uma primeira parte de 
análise da fecundidade ao longo das últimas décadas; uma segunda 
parte de apresentação e interpretação dos principais resultados do 
inquérito; e uma terceira parte de reflexão crítica das medidas e das 
características da fecundidade em Portugal”. 
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PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - Tipologia socioeconómica das áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto 2011. Lisboa: INE, 2014. 104 p. ISBN 978-989-25-0271-7 

 

 

 

 

 

CAMPOS, Diana Cristina Nogueira - A sustentabilidade do edifício através do Ecodesign. Castelo 
Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2014. XIX, 105 p.. - Dissertação 
apresentada com vista à obtenção do grau de mestre em Construção Sustentável, Instituto 
Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, Castelo Branco, 2014 

 

 

 

 

 

 

“Este estudo estatístico pretende constituir um contributo para a 
compreensão das características e dinâmicas territoriais 
metropolitanas, salientando os contrastes existentes entre os 
vários subespaços da Área Metropolitana de Lisboa e da Área 
Metropolitana do Porto. Partindo da análise de indicadores 
resultantes das operações censitárias operacionalizados à escala 
da subsecção estatística, é apresentada uma tipologia 
socioeconómica dos dois espaços metropolitanos construída 
através de técnicas de análise multivariada de dados”.  

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

“A fim de integrar os conceitos de Sustentabilidade, bem 
como, adquirir novos conhecimentos a respeito de sistemas, 
tecnologias e métodos construtivos aplicados em 
determinadas regiões, optou-se por realizar um estágio, 
durante os meses de fevereiro a junho do presente ano, em 
uma empresa de arquitetura, que abordasse os conceitos do 
ecodesenho” 
“Através de uma interação participativa e colaborativa, foram 
analisados dois projetos em países distintos (Panamá e Qatar) 
e, desta forma, foram registadas as informações mais 
pertinentes, expondo as técnicas aplicadas e divulgando as 
propostas, soluções e tecnologias sustentáveis relacionadas 
com os projetos arquitetónicos em questão”. 
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OLIVEIRA, Sandrina Fidalgo de - Caracterização das vulnerabilidades e riscos na bacia partilhada 
do rio Águeda. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2014. XX, 
95 p.- Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau de Mestre em Infraestruturas de 
Construção Civil, Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, Castelo Branco, 2014 

 

 

 

 

PEREIRA, João Crisóstomo Alves - Contribuição para a análise de manifestações patológicas em 
madeira na construção com recurso à termografia: determinação da emissividade de algumas 
espécies de madeira empregues em Portugal. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola 
Superior de Tecnologia, 2014. XXIV, 145 p. - Dissertação apresentada com vista à obtenção do 
grau de mestre em Construção Sustentável, Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 
Castelo Branco, 2014 

 

 

  

 

 

 

“Este trabalho surge no âmbito do projeto POCTEP – 
Águeda “Caracterización ambiental y análisis de riesgos en 
cuencas transfronterizas: proyecto piloto en el río Águeda”, 
com o objetivo de caraterizar e simular diferentes cenários 
de previsão da qualidade da água no rio Águeda. O trabalho 
aborda por um lado as águas superficiais tendo-se simulado 
a qualidade da água ao longo do rio e por outro as águas 
subterrâneas com avaliação da sua vulnerabilidade.” 

“Este trabalho investiga o papel da termografia como 
método de avaliação durante ou após uma inspeção visual 
ter sido realizada. Sendo uma técnica não destrutiva, de não 
contacto e versátil, pode construir uma ferramenta de 
inspeção de grande utilidade. Pode ser usada previamente 
ou durante as obras de reparação e manutenção de edifícios 
de grande valor histórico e artístico. Contribui para detetar 
diferentes teores de água, distintos estados de deterioração, 
perdas de densidade e defeitos, com o objetivo de avaliar o 
estado da madeira e localizar componentes a ser 
substituídos, contribuindo para a sustentabilidade, evitando-
se a substituição integral dos elementos de madeira”. 
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SILVA, Hélio Alexandre Dias da - Multiple multicast trees for media distribution. Castelo Branco: 
Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2014. XIII, 51 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 

 

 

 

 

Base de dados desenvolvida pela Elsevier, a Scopus oferece uma visão ampla sobre a 
informação científica das seguintes editoras e áreas científicas: 

 

 

• Life Sciences (agriculture, biology, neuroscience, pharmacology) 
• Social Sciences (arts & humanities, business, history, information sciences) 
• Physical Sciences (chemistry, engineering, mathematics) 
• Health Sciences (allied health, dentistry, nursing, veterinary medicine) 

 
In: http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 

“Neste relatório é proposto uma plataforma para distribuir 
conteúdos 3D, sensíveis a atrasos, utilizando um sistema 
híbrido cliente servidor e P2P híbrido. A plataforma proposta 
utiliza ao nível da aplicação P2P tecnologia do tipo múltiplas 
árvores na rede de acesso, delegando as típicas ações de 
servidor aos super-peers que estão distribuídos 
geograficamente. Esta proposta utiliza uma nova arquitetura 
de controlo para tirar proveito dos recursos da Internet para 
alimentar as técnicas de QoS rigorosas de forma escalável. 
Os resultados são baseados em testes efetuados em 
laboratório e mostram uma rápida reação nos clientes.” 

 SCOPUS -  NOVO RECURSO DISPONÍVEL 


