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NOVIDADES 

O 1º Encontro de Literatura, realizado no CCB tem como 
objetivo demostrar que a literatura é uma forma de 
conhecimento que não diz respeito somente aos escritores e 
que é transversal à nossa sociedade. 
 

“A Engenharia de software engloba não só os aspetos 
tecnológicos da programação de aplicações mas também os 
vários aspetos sociais com que está relacionada, a 
conceptualização do funcionamento dos sistemas, os 
princípios das bases de dados e das redes de computadores, 
os princípios de gestão, a gestão da equipa, os testes e 
ambientes de produção. O objetivo de toda esta integração 
de conceitos é oferecer soluções de dimensão significativa, 
por exemplo, ambientes móveis distribuídos, ambientes web: 
de outra forma, soluções que sejam oferecidas para múltiplos 
utilizadores em detrimento de aplicações instaladas em 
monoposto.” 

“Brochura bilingue (Português e Inglês) contendo informação 
estatística de síntese relativa aos temas: População, 
Educação, Cultura, Saúde, Mercado de Trabalho, Proteção 
Social e Rendimento e Condições de Vida.” 
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“Brochura bilingue (português e inglês) contendo informação 
estatística de síntese sobre a região Alentejo organizada em 
quatro áreas: o território, as pessoas, a atividade económica 
e o estado.” 

“Brochura bilingue (português e inglês) contendo informação 
estatística de síntese sobre a região Algarve organizada em 
quatro áreas: o território, as pessoas, a atividade económica 
e o estado.” 

“Brochura bilingue (português e inglês) contendo 
informação estatística de síntese sobre a região Centro 
organizada em quatro áreas: o território, as pessoas, a 
atividade económica e o estado.” 

“Brochura bilingue (português e inglês) contendo 
informação estatística de síntese sobre a região Lisboa 
organizada em quatro áreas: o território, as pessoas, a 
atividade económica e o estado.” 

“Brochura bilingue (português e inglês) contendo 
informação estatística de síntese sobre a região Norte 
organizada em quatro áreas: o território, as pessoas, a 
atividade económica e o estado.” 
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DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

“Este trabalho consiste na avaliação da utilização das normas de 
Acessibilidade pelas empresas Portuguesas. Dessa forma, foi selecionada 
uma amostra de páginas Web referentes às principais empresas 
Portuguesas e, de seguida, efetuados os testes de validação da 
Acessibilidade Web, de acordo com a metodologia definida. 
Posteriormente, foram apresentados os resultados em forma de tabela e 
gráficos, apresentando os dados de forma estatística. Assim, permite 
obter uma conclusão global sobre a implementação da Acessibilidade 
Web por parte das principais empresas Portuguesas, consoante os testes 
efetuados.” 

“Com este estudo pretende-se analisar os xistos alterados, da 
região de Castelo Branco, como material de aterro no domínio das 
vias de comunicação e barragens de terra. 
Este tipo de material, insuficientemente analisado e presente numa 
vasta área de Portugal continental, apresenta um comportamento 
caracterizado como evolutivo, no que respeita à sua 
granulometria. 
Face ao exposto, é de todo o interesse a determinação das suas 
propriedades geotécnicas, numa tentativa de contributo futuro no 
âmbito da sua aplicação em obras de Engenharia. 
Esta análise terá como principal enfoque o estudo das referências 
normativas em vigor, os casos de obras, envolvendo xistos 
alterados realizados no país e o estudo laboratorial de uma amostra 
recolhida “in situ” e posteriormente ensaiada em laboratório.” 
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