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NOVIDADES 

“Object-Oriented Data Structures Using Java, Fourth Editions is 
an essential resource for students learning data structures 
using the Java programming language. It presents both the 
traditional and modern data structure topics with an emphasis 
on problem solving and object-oriented software design. 
Beginning early and continuing throughout the text, it 
introduces and expands upon the use of many Java features 
such as classes, objects, generics, polymorphism, packages, 
interfaces, library classes, inheritance, exceptions, and 
threads.” 

“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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“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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O livro aborda os seguintes temas: 
 

• “Técnicas de presistência de dados; 
• Bases de dados SQLite e Realm; 
• Mapeamento objeto-relacional com o Sugar ORM; 
• Gestão remota de dados com o PHP e o MySQL; 
• Framewoks para acesso a dados na cloud; 
• Storage Acess Framework; 
• Manipulação de mapas com a API Maps v2; 
• Deteção de localização com a API location; 
• Reconhecimento da atividade do utilizador com a API Activity 

Recognition; 
• Gestão de proximidade com a API Geofencing;  
• Gestão de pontos e locais de interesse com a API Places.” 
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