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NOVIDADES 

“This comprehensive guide by visual Studio guru Tom 
Archer shows you how to make the most of Visual 
C++.NET, whether you`re new to Windows development 
or an old hand looking for tips on the latest tools and 
techniques. From user interface and dialog basics to ATL 
Server, Web services, and managed code, it`s all you need 
to get up to speed and get the job done.” 

“C++ Builder 5 developer`s Guide provides 
comprehensive coverage of all major C++ Builder 5 
features, including internetExpress, ADOExpress, 
InterBase Express, teamSource, CodeGuard, and more. In 
addition, you`ll discover how to take advantage of 
enhanced support for MIDAS, CORBA, and COM+” 

A publicação Portugal - 30 anos de Integração 
Europeia reúne informação estatística que permite 
analisar como evoluiu a sociedade portuguesa entre 1986 
até à atualidade, perfazendo 30 anos de adesão à CE/UE. 
Nos quatro capítulos — Território, População, a Atividade 
económica e o Estado — adotou-se a utilização de uma 
dupla linguagem, o texto e a representação gráfica em 
paralelo, para ilustrar os fenómenos em observação.  
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ROSCH, Winn L. - Hardware bible : your complete guide to all PCs and all peripherals. 
6th ed. Indianapolis, Indiana : Que, cop. 2003. pag. var. ISBN 0-7897-2859-1 

 

 

 

RUSSELL, Stuart J. ; NORVIG, Peter - Artificial intelligence: a modern approach. 3th ed. 
Boston: Pearson, cop. 2016. XVIII, 1132 p. ISBN 978-1-292-15396-4 

 

NOVIDADES 

“As exigências da certificação de pessoas e empresas nas 
áreas do frio e ar condicionado são consequências da 
problemática ambiental, relacionada com as alterações 
climáticas resultantes das emissões de gases que 
provocam o efeito de estufa, entre os quais se contam o 
dióxido de carbono (CO2) e os gases fluorados (HFC). Esta 
situação, agravada pela publicação recente de várias 
diretivas, regulamentos e normas, obriga os especialistas, 
formadores e técnicos a uma constante atualização pelo 
respeito dos requisitos de segurança e da proteção 
ambiental, com a implementação de métodos e 
procedimentos de intervenção padronizados, 
documentados e monitorizados.” 

“Learn the history of technology; Learn how computers 
and their peripherals work together; Sort through 
computer and network standards; Understand interfaces 
and their operation; explore anlog and digital data 
communications; Master your options in buying and 
upgrading a computer; Find out how to network 
computers together; Discover digital imaging and 
photography; Combine computer, audio, and video 
technologies; expand your abilities and your computer`s 
capabilities” 

“Artificial intelligence (AI) is a big field… We have tried to 
explore the full breadth of the field, which encompasses 
logic, probability, and continuous mathematics; robotic 
planetary explorers. The book is also big because we go 
into some depth.” 
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SAYOOD, Khalid - Introduction to data compression. 4th ed. Amsterdam: Morgan 
Kaufmann, cop. 2012. XXIII, 740 p. ISBN 978-0-12-415796-5 

 

 

 

 

 

 

 

SILVERMAN, B. W., ed. lit. ; VASSILICOS, J. C., ed. lit. - Wavelets: the key to intermittent 
information?. New York: Oxford University Press, cop. 1999. XIV, 256 p. ISBN 0-19-
850716-X 

 

 

 

 

 

NOVIDADES 

“If you are designing hardware or software 
implementations of compression algorithms, or need to 
interact with individuals engaged in such design, or are 
involved in development of multimedia applications and 
have some background in either electrical or computer 
engineering, or computer science, this book should be 
useful to you. We have included a large number of 
example to aid in self-study. We have also included 
discussion of various multimedia standards.” 
“In this book, we cover both lossless and lessy 
compression techniques with applications to image, 
speech, text, áudio, and video compression. The various 
lossless and lossy coding techniques are introduced with 
just enough theory to tie things together.”  

“This book brings together contributions from researchers 
from disparate fields, both in order to demonstrate to a 
wide readership the current breadth of work in wavelets, 
and to encourage cross-fertilization of ideas. It 
demonstrates the genuinely interdisciplinary nature of 
wavelet research and applications. Particula areas covered 
include turbulence, statistics, time series analysis, signal and 
image processing, the physiology of vision, astronomy, 
economics and acoustics.” 
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TAN, Li - Digital signal processing: fundamentals and applications. Amsterdam: Elsevier, 
cop. 2008. XVI, 816 p. ISBN 978-0-12-374090-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENAVENTE, João Mateus Flores - Elaboração e revisão de planos de manutenção 
preventiva e análise do sistema de gestão da manutenção da empresa. Castelo Branco: 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 2016. XVI, 77 p. 

 

 

 

NOVIDADES 

“This textbook presents digital signal processing (DSP) 
principles, applications, and hardware implementation 
issues, emphasizing achievable results and conclusions 
through the presentation of numerous worked examples, 
while reducing the use of mathematics for an easier grasp 
of the concepts. 
Features include: 
Real-time implementation of DSP algorithms using DSP 
processors;  
MATLAB programs for simulations and C programs for 
real-time DSP; 
Coverage of adaptive filtering with applications to noise 
reduction and acho cancellation; 
Applications of DSP to multimedia – such a pulse code 
application, u-law and adaptive differential pulse code 
modulation – show the relevance of DSP to a key area in 
industry.” 

TRABALHOS  DE LICENCIATURA 

“Este estágio…teve como objetivo realizar e rever os planos 
de manutenção preventiva, analisar o sistema de gestão da 
manutenção implementado na empresa e apresentar 
propostas de melhoria deste sistema.” 
“Foram executados planos de manutenção preventiva e 
registos individuais de manutenção para todos os 
equipamentos das duas unidades industriais da empresa, 
localizadas em Castelo Branco e Cebolais de Cima.” 
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CORDAS, Bruno ; SANTOS, Hélio - DO-M-IOT: solução integrada de Domótica em 
MATLAB. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de 
Tecnologia, 2016. pag. var. 

 

CRISTÓVÃO, Pedro - Monitorização avançada de tráfego sem inspeção profunda de 
pacotes. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de 
Tecnologia, 2016. XVIII, 65 p. 

 

 

 

 

FARINHA, Rodolfo Aires Alves - Sistema robotizado inteligente para a indústria de 
cabelagem. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de 
Tecnologia, 2016. pag. var. 

 

TRABALHOS  DE LICENCIATURA 

“ O trabalho pretende demonstrar as potencialidades do 
MATLAB e microcontroladores Arduino em sistemas de 
domótica, e apresentar soluções alternativas para controlo 
inteligente de casas.” 

“Este relatório propõe um estudo sobre o protocolo NetFlow 
sendo este uma tecnologia utilizada para colecionar 
informação acerca dos fluxos de tráfego na rede tendo por 
base os elementos router e switch. 
A informação dos fluxos enviados pelo router são IP origem 
e destino, instante de tempo, protocolos, portos, interfaces 
utilizados, utilização de largura de banda e aplicações. O 
objetivo deste trabalho é im- plementar uma tipologia de 
rede que simule um caso real de implementação empresarial 
recorrendo ao protocolo NetFlow.” 

“Focado nos problemas existentes no processo automático 
de colocação de vedantes, este projeto consiste 
principalmente em encontrar e aplicar uma solução 
automatizada alternativa à solução existente na empresa. 
Com o intuito de reforçar a produção, minimizando desta 
forma as interrupções, devido a paragens de manutenção, 
de um determinado processo produtivo”. 
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GASPAR, João Filipe de Quadros; FERREIRA, Renato Branco - Sistema robótico aéreo 
para inspeção de superfícies. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, 
2016. XVIII, 76 p. 

 

 

HERKMEN, Nihan - Optimization of upcut shear machine. Castelo Branco: Instituto 
Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 2016. XI, 30 p. 

 

 

 

LOURENÇO, Jéssica Vinhas - Proposta de implementação de um sistema de gestão da 
qualidade de acordo com a norma ISO 9001:2015. Castelo Branco: Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 2016. XX, 128 p. 

 

 

TRABALHOS  DE LICENCIATURA 

“Neste trabalho de projeto desenvolveu-se um 
estudo/protótipo para inspeções de superfícies através de 
processamento de imagens captadas por uma câmara 
termográfica, sendo capaz de prestar auxílio ao combate a 
incêndios florestais, para analisar pontos quentes do terreno, 
mas também poderá ser utilizado em busca e salvamento. 
O processamento de imagens é feito através de executáveis 
programados em MATLAB… 

“This report involves explanation of cutting stock problems 
and solution approaches for optimize the up cut shear 
machine which were organized according to the cutting 
stock problems. cutting stock problems can be identified as 
cutting demand amount of pieces. 
According to the literature, cutting problems can be one, 
and a half, two or three dimensional. Solution methods for 
cutting problems are depending on some constraints like 
cutting procedures, demand amount etc.” 

“O projeto realizado teve como obejetivo o desenvolvimento 
de uma proposta de implementação de um Sistema de Gestão 
da Qualidade (SGQ) segundo a norma NP EN ISSO 9001:2015. 
O trabalho desenvolvido contempla a elaboração de um guia 
de implementação de um SGQ…,incluindo a elaboração de 
um manual da qualidade, a modelação dos processos da 
empresa, a definição de procedimentos e a elaboração de 
instruções de trabalho associadas a diferentes processos.” 
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MATEUS, Carlos Jorge Antunes; MARTINS, Marco Paulo Cardoso - Controlo de viaturas 
elétricas via RF. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior 
de Tecnologia, 2016. XXVI, 93 p. 

 

 

 

MOREIRA, Fábio José Vaz - Elaboração e revisão de planos de manutenção preventiva 
e análise do sistema de gestão da manutenção da empresa. Castelo Branco: Instituto 
Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 2016. XVIII, 120 p. 

 

RIBEIRO, David Filipe Ramos; COSTA, Nelson Manuel Nunes - Controlo de um banco 
de ensaio hidráulico. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola 
Superior de Tecnologia, 2016. XII, 57 p. 

 

 

TRABALHOS  DE LICENCIATURA 

“Neste projeto, é desenvolvido um sistema constituído por 
hardware e software que controla uma viatura elétrica por RF 
(radiofrequência). A parte do hardware inclui a viatura elétrica 
que é controlado remotamente por um raspberry pi associado 
a um transmissor. A viatura elétrica também tem um raspberry 
pi associado a um recetor que recebe os comandos via 
radiofrequência do transmissor e envia-os diretamente para 
os motores da viatura elétrica para o respetivo controlo. 
A parte de software engloba a programação, no software 
geany, dos dois raspberry pi.” 

“O objetivo do estágio foi a elaboração e revisão de planos 
de manutenção preventiva e a análise do sistema de gestão 
da manutenção implementado na empresa e apresentação de 
propostas de melhoria deste sistema.” 

“O presente relatório consiste no controlo de um Banco de 
ensaio Hidráulico, através de um microcontrolador. 
O mesmo, é comandado por uma interface gráfica, que é 
possível verificar as leituras e acionar todos os componentes 
disponíveis. 
Com este projeto é possível testar os limites de um objeto e 
ao longo do teste visualizar e armazenar todas as informações 
relativas ao ensaio.” 
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TOMAZ, Marisa Henriques - Análise de perdas de produção em linhas de enchimento 
de iogurte: caso de estudo na Schreiber Foods Portugal. Castelo Branco: Instituto 
Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 2016. XVIII, 33 p. 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHOS  DE LICENCIATURA 

“ O presente relatório aborda a análise de perdas de massa de 
iogurte em linhas de enchimento de iogurte… O trabalho 
estágio teve como objetivo proceder à análise estatística das 
causas inerentes às perdas de massa de iogurte, com vista à 
sua redução.” 
“Para tal desenvolveram-se cartas para o controlo estatístico 
do processo de enchimento nas linhas ERCA. Estas linhas são 
utilizadas pela empresa na produção de iogurte batido e 
gelificado. O trabalho teve ainda o objetivo apoiar os chefes 
de equipa de produção na criação de padrões e instruções de 
trabalho para assegurar a eficiência pretendida das linhas e 
manter elevados standard de qualidade.” 

Capa Título Periodicidade Numeração 

 

Agroforum Semestral Ano 23, nº 36 
 (Junho 2016) 

 

Bodo’s Mensal 

 

Julho 2016 
Agosto 2016 
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Capa Título Periodicidade Numeração 

 

Eurasip Journal on Applied 
Signal Processing 

Mensal 
Vol. 2003, nº 12 

(Novembro 2003) 

 

IEEE circuits and Systems 
Magazine 

Trimestral 
Vol. 8, nº 4 

(Outubro/Dezembro 
2008) 

 

IEEE Induastrial Electronics 
Magazine 

Trimestal Vol. 10, nº 2  
(Junho 2016) 

 

IEEE Applications Magazine Bimestral 
Vol. 22, nº 1 

(Janeiro/Fevereiro 
2016) 

 

IEEE Signal Processing 
Magazine 

Mensal Vol 33, nº 1 
 (Janeiro 2016) 

 

 

IEEE Transactions on 
Circuits and Systems for 

Video Technology 
Mensal Vol. 13, nº 11 

(Novembro 2003 
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Capa Título Periodicidade Numeração 

 

IEEE Transactions on 
Education 

Trimestral Vol. 59, nº 3 
 (Agosto 2016) 

 

Ingenium Bimestral 
II Série, nº 153 

(Maio/Junho 2016) 

 

O Instalador Mensal Nº 245 
 (Setembro 2016) 

 

Pedra & Cal Semestral 
Ano XVIII, nº 60 

(Janeiro/Junho 2016) 

 

Tecnohospital Bimestral Nº 76  
(Julho/Agosto 2016) 

 

Viver: vidas e veredas da 
Raia 

Semestral Nº 24 
(Agosto 2016) 

PÚBLICAÇÕES PERIÓDICAS 


