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NOVIDADES 

“This edition covers many new features in adobe Audition CC 
and how to apply them optimally in real-world situations. It 
addresses audio and music professionals who depend on 
audition’s tools to accomplish a variety of tasks, as well as 
videographers who want to become more involved in the 
process of creating, editing, and sweetening audio intended for 
video productions.” 

“No entendimento da entidade reguladora para as 
telecomunicações esta nova edição do manual ITED procurou 
corresponder a diferentes desafios – adequar a aplicação do 
ITED à reconstrução de edifícios, procurar uma redução de 
custos, garantir a segurança, salvaguardar as boas práticas, 
acolher novos serviços de ID, constituir um modelo interno para 
externalizar, melhorar a qualidade, contemplar a integração em 
edifícios inteligentes, suportar a TDT e eliminar/reduzir a 
colocação/existência de cabos de telecomunicações nas 
fachadas dos edifícios.” 

“Neste livro, o estudo da mecânica dos materiais está 
fundamentado na compreensão de alguns conceitos básicos e no 
uso de modelos simplificados. Essa abordagem torna possível 
desenvolver todas as fórmulas necessárias de uma maneira 
racional e lógica e indicar claramente as condições sob as quais elas 
podem ser aplicadas com segurança na análise e no projeto das 
estruturas reais de engenharia e componentes de máquinas.” 
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Resumo: “ A abordagem do desenho de qualificações em 
resultados de aprendizagem tem vindo a ser explicitamente 
promovida na agenda política da União Europeia para a 
educação, formação e emprego. Apesar de não ser um termo 
novo, é nova a prioridade dada aos resultados de aprendizagem 
a nível europeu, nacional e local. Para esta mudança de 
paradigma muito têm contribuído algumas evidências que 
demonstram o potencial efetivo desta abordagem, 
nomeadamente: a melhor adequação das qualificações às 
necessidades do mercado de trabalho; a maior abertura dos 
sistemas de educação e formação para reconhecerem as 
aprendizagens independentemente do contexto onde são 
adquiridas; uma maior atenção o que o aprendente conhece, 
compreende e é capaz de realizar, independentemente do 
processo de aprendizagem que seguiu; a existência de uma 
linguagem comum que permita um diálogo mais fluido e uma 
melhor compreensão da aprendizagem entre diferentes atores do 
sistema e a existência de referenciais de qualificação mais claros 
e explícitos.” 

“Readers will develop skills in modeling and evaluating fault-
tolerant architectures in terms of reliability, availability, and 
safety. They will gain a thorough understanding of fault-tolerant 
computing, software, information, and time redundancy and the 
practical knowledge of designing fault-tolerant hardware and 
software systems.” 
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algorithms in java TM. 6th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, cop. 2015. XVIII, 699 p. ISBN 978-
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HENRIQUES, António Gonçalves - Barragens, sociedade e ambiente. Lisboa: Esfera do Caos, 
2016. 389, [15] p. ISBN 978-989-680-172-4 

 

   

 

JACKSON, Chris - After effects and cinema 4D lite: 3D motion graphics and visual effects using 
CINEWARE. New York; London: Focal Press, cop. 2015. XIV, 302 p. ISBN 978-1-138-77793-4 

 

 

 

“This international student version of Data Structures and 
Algorithms in java provides an introduction to data structures 
and algorithms, including their design, analysis, and 
implementation.” 

 “A correta quantificação dos benefícios económicos e sociais 
associados às barragens em contraposição com os impactes 
sociais e ambientais constitui a plataforma essencial para o debate 
e a decisão sobre a construção de novas barragens e sobre a 
continuação da exploração ou a demolição das barragens 
existentes, temas que estão na ordem do dia.” 
O Livro aborda o impacto ambiental na construção de barragens, 
Tendo por base a Diretiva da EU sobre avaliação de impacto 
ambiental de projetos. 

“One of the most exciting new features in After Effects CC is the 
integration of CINEMA 4D using the CINEWARE plug-in and a 
free version of CINEMA 4D Lite. Both provide a wide assortment 
of new 3D tools and options that are difficult or nearly impossible 
to achieve in After Effects alone. This book demonstrates how 
the new workflow bridges the two applications together to raise 
the design bar for motion graphics and broadcast design.” 
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LAWER, Edward E.; MOHRMAN, Susan Albers; BENSON, George - Organizing for high 
performance: employee, involvement, TQM, reengineering, and knowledge management in the 
Fortune 1000: the CEO report. San Francisco: Jossey-Bass, cop. 2001. XX, 249 p. ISBN 0-7879-
5689-9 

 

 

 

 

LUTZ, Mark - Programming Python. 4th ed revised. Beijing: O'Reilly, 2015. XXXIX, 1584, [8] p.. 
ISBN 978-0-596-15810-1 

 

 

PANNAFINO, James - Interdisciplinary interaction design. [S. l.] : Assiduous Publishing, cop. 
2012. XIV, 94 p. ISBN 978-0-9826348-1-3 

 

“Organizing for High Performance offers managers and 
researchers a wealth of practical knowledge and information on 
how Fortune 1000 companies have succeeded in implementing 
and using a wide variety of organizational effectiveness 
programs. Based on information collected by the University of 
Southern California’s Center for Effective Organizations, this 
resource includes the most current data on the success of 
programs such as employee involvement, total quality 
management, and reengineering. It also contains in-depth 
information on the ability of Fortune 1000 corporations to 
improve knowledge management, use information technology, 
and incorporate the internet into their organizations.” 

“This book provides in-depth tutorials on the language’s primary 
application domains - system administration, GUIs, and the Web -
and explores its use in databases, networking, front-end scripting 
layers, text processing, and more. By focusing on commonly used 
tools and libraries, you’ll gain an in-depth understanding of 
Python’s roles in practical, real-world programming.” 

“Interaction Design has many dimensions to it. It addresses how 
people deal with words, read images, explore physical space, think 
about time and motion, and how actions and responses affect 
human behavior. Various disciplines make up interaction design, 
such as industrial design, cognitive psychology, user interface 
design and many others.” 
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SIVAKUGAN, Nagaratham; SKUKLA, Sanjay Kumar; DAS, Braja M. - Rock mechanics: an 
introduction. Boca Raton: CRC Press, cop. 2013. XII, 242, p. ISBN 978-0-415-80923-8 

 

SMITH, Jennifer - Adobe Photoshop CS6. Indianapolis: John Wiley & Sons, cop. 2012. XX, 424, 
[4] p.. ISBN 978-1-118-12389-8 

 

 

STROUSTRUP, Bjarne - Programming: principles and practice using C++. 2nd ed. Upper Saddle 
River: Addison-Wesley, cop. 2014. XXXI, 1274, [4] p. ISBN 978-0-321-99278-9 

 

 
 

 

“The tex includes a brief introduction to geology and covers 
stereographic projections, laboratory testing, strength and 
deformation of rock masses, slope stability, foundations, and 
more.” 

“The Adobe Photoshop CS6 Digital Classroom provides a broad 
foundation of essential Photoshop skills. It is the perfect way to learn 
photoshop if you are just starting out with the software, upgrading 
from a previous version, or if you have never received formal 
training-even if you have been using Photoshop for years.” 

“This book is an introduction to programming in general, 
including object-oriented programming and generic 
programming. It is also a solid introduction to the C++ 
programming language, one of the most widely used language 
for real-world software. The book presents modern C++ 
programming techniques from the start, introducing the C++ 
standard library and C++11 and C++ 14 features to simplify 
programming tasks.” 
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UNGER, Russ; CHANDLER, Carolyn - A project guide to UX design: for user experience 
designers in the field or in the making. 2nd ed. Berkeley: New Riders, cop. 2012. XVIII, 341 p.  
ISBN 978-0-321-81538-5 

 

 

 

 

VILLARRUBIA LÓPEZ, Miguel - Ingeniería de la energía eólica. Barcelona: Marcombo, cop. 2012. 
282 p. ISBN 978-84-267-1580-7 

 

 

WARREN, Tim - C programming for beginners: the simple guide to learning C programming 
language fast! [S. l.] : [CreateSpace Independent Publishing Platform], [2015]. V, 57 p. ISBN 
9781516998357 

 

 “ You’ll learn to: Recognize the various roles in UX design, 
identify stakeholders, and enlist their support; Obtain 
consensus from your team on project objectives; Understand 
approaches such as Waterfall, Agile, and Lean UX; define the 
scope of your project and avoid mission creep; Conduct user 
research in person or remotely, and document your findings; 
Understand and communicate user behavior with personas; 
Design and prototype your application or site; Plan for 
development, product rollout, and ongoing quality 
assurance.” 

“En este libro se exponen y desarrolan los aspectos que un 
técnico energético debe conocer y aplicar para la cocepción, 
proyeto, implantación y gestión de un sistema de energia eólica, 
en especial para la producción eléctrica.” 

“This guide takes you step by step through the basics of C, 
including the program structure, different keywords and data 
types, variables, constants, and much more!” 
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MATOS, Andreia Félix de - Análise da sustentabilidade aplicada às várias partes do projeto: a 
casa transportável. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de 
Tecnologia, 2016. XXII, 103 p. - Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau de 
Mestre em Construção Sustentável, Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, Castelo 
Branco, 2016. – Disponível em: http://hdl.handle.net/10400.11/3818 
 
 

 
 

 

 

ROLO, Luís Carlos Pereira - Sistema de gestão e auditoria fiscal na nuvem. Castelo Branco, 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 2015. XVI, 72 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, 2015. – Disponível em: http://hdl.handle.net/10400.11/4349 

 

 

 
 

 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

“A atividade principal do estágio consistiu na criação de uma 
solução para o projeto da casa transportável, criada pela 
Ábaton, onde se procurou encontrar soluções para criar 
uma solução autossuficiente, privilegiando a utilização de 
materiais ecológicos e a menor utilização do espaço 
disponível para o quarto de instalações, com o objetivo para 
que a casa não estivesse limitada aos recursos disponíveis no 
local de implantação.” 

…”este projeto tem como objetivo a apresentação de uma 
proposta de arquitetura para um sistema de gestão e 
auditoria fiscal na nuvem, que permite o armazenamento 
contínuo da informação fiscal num Data Warehouse para 
posterior consulta numa aplicação web, como também o 
envio automático da mesma para os portais das entidades 
governativas nacionais via web services.” 
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SANTOS, Elisabete Milheiro dos - Caracterização do desempenho térmico da envolvente 
exterior de edifícios antigos: rua Fernandes Tomás. Castelo Branco: Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, Escola Superior de Tecnologia, 2016. XXIII,183 p.. - Dissertação apresentada 
com vista à obtenção do grau de Mestre em Construção Sustentável, Instituto Politécnico, 
Escola Superior de Tecnologia, Castelo Branco, 2016. – Disponível em: 
http://hdl.handle.net/10400.11/3958 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

“Este trabalho pretende numa primeira fase a caracterização 
construtiva do edificado existente da Rua Fernandes Tomás, 
situada numa das zonas mais antigas de Coimbra (um lugar 
conhecido como a “Alta” que pertence a uma área circundante 
de outra recentemente classificada como Património Mundial da 
Unesco), através do levantamento visual dos edifícios.” 

“Numa segunda fase procede-se à caracterização do 
comportamento térmico de soluções existentes e de medidas de 
reabilitação (relacionadas com a envolvente exterior) de edifícios 
antigos utilizando como ferramenta a regulamentação térmica, 
REH e como demonstração esta foi efetuada também com 
recurso ao programa informático DesignBuilder. Para tal, foram 
escolhidos dois edifícios da zona analisada aos quais foram 
aplicadas algumas intervenções com vista à redução das 
necessidades energéticas e a torna-los mais sustentáveis.” 
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