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Apresentam-se os títulos que foram recebidos na biblioteca, durante os meses de março, abril e 
maio. 
         Lurdes Grilo 

 

CABALLERO CÁCERES, Carmen [et al.] - Atlas Otalex C. [Badajoz]: Junta de Extremadura. 
Direción General de Transportes, Ordenación del Território y Urbanismo, D. L. 2013. 197 p.. 
ISBN 978-84-695-9131-4 

 

 

 

ESPANHA. Dirección General de Transportes, Ordenación del Território y Urbanismo - Otalex 
C: resultados del proyeto. [Badajoz]: Dirección General de Transportes, Ordenación del 
Território y Urbanismo, D. L. 2013. 359 p. ISBN 978-84-695-9132-1 

 

 

 

FICHA TÉCNICA: Título: INFOBIB: folha informativa. Propriedade: IPCB.EST.ISSN: 2182-5947.Periodicidade:bimestral 
 

 

 

NOVIDADES 

“O Atlas Otalex C… tem como objetivo a criação de um sistema 
de gestão e monitorização ambiental através da consolidação 
da IDE OTALEX (Infra-estrutura de dados espaciais do 
observatório territorial Alentejo-Extremadura-Centro, cujo sítio 
na internet é www.ideotalex.eu) como plataforma de 
intercâmbio de informação e colaboração institucional entre as 
administrações na zona Alentejo-Estremadura-Centro.” A 
publicação contém ainda o atlas em suporte digital. 

 
A publicação Otalex C iniciado em 2011 como continuação do 
projeto OTALEX II, aborda questões sobre o espaço fronteiriço 
como veículo da cooperação territorial europeia no período de 
programação 2014-2020.  
“As questões fronteiriças têm adquirido bastante importância 
nas últimas décadas devido ao seu potencial de integração e da 
sua função em processos supranacionais como construção 
europeia.”  
A publicação contém um Mapa Base da Eurorregião Alentejo-
Centro-Extremadura. 
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NOVIDADES 

CANNON, David - ITIL service strategy. Norwich: TSO, cop. 2011. XII, 483 p. 
ISBN 978-0-11-331304-4 

HUNNEBECK, Lou - ITIL service design. Norwich: TSO, cop. 2011. XI, 442 p. 
ISBN 978-0-11-331305-1 

LLOYD, Vernon - ITIL continual service improvement. Norwich: TSO, cop. 
2011. XI, 246 p. ISBN 978-0-11-331308-2 

RANCE, Stuart - ITIL service transition. Norwich: TSO, cop. 2011. XII, 347 p. 
ISBN 978-0-11-331306-8 

STEINBERG, Randy - ITIL service operation. Norwich: TSO, cop.  2011. XI, 370 
p. ISBN 978-0-11-331307-5 

Resumo: 
“ITIL is part of a suite of best-practice publications for IT service management (ITSM). ITIL 
provides guidance to service providers on the provision of quality IT services, and on the 
processes, functions and other capabilities needed of support them. ITIL is used by hundreds 
of organizations around the world and offers best-practice guidance to all types of 
organization that provide services. ITIL is not a standard that has to be followed; it is guidance 
that should be read and understood, and used to create value for the service provider and its 
customers.” 
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PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - As pessoas: 2012. Lisboa: INE, 2014. 36 p. ISBN 
978-989-25-0229-8 

 

 

PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - Portugal em números: 2012. Lisboa: INE, 2014. 54 
p. ISBN 978-989-25-0230-4 

 

 

  

 

 

 

 

Resumo: As 5 brochuras bilingues (português e inglês) contêm informação estatística de 
síntese sobre as diferentes regiões de Portugal, organizada em quatro áreas: o território, as 
pessoas, a atividade económica e o estado. 

 

Resumo: “Brochura bilingue (Português e Inglês) contendo informação 
estatística de síntese relativa aos temas: População, Educação, Saúde, 
Mercado de Trabalho, Proteção Social e Rendimento e Condições de 
Vida.” 

Resumo: “Brochura bilingue (Português e Inglês) contendo informação 
estatística de síntese sobre Portugal organizada em quatro áreas: 
Território, Pessoas, Atividade Económica e Estado.” 

PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - O território: região 
Alentejo: Alentejo region: 2012. Lisboa: INE, 2014.26 p. ISBN 978-
989-25-0225-0 

PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - O território: região 
Algarve: Algarve region: 2012. Lisboa: INE, 2014. 37 p. ISBN 978-989-
25-0226-7 
PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - O território: região 
Centro: Centro region: 2012. Lisboa: INE, 2014. 36 p. ISBN 978-989-
25-0227-4 

PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - O território: região 
Lisboa: Lisbon region: 2012. lisboa: INE, 2014. 37 p. ISBN 978-989-25-
0233-5 

PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - O território: região 
Norte: Norte region: 2012. Lisboa: INE, 2014. 37 p. ISBN 978-989-25-
0228-1 
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VENTURA, Carlos [et al.] - Glossário de termos estatísticos: Alemão/Francês/Inglês/Português. 
Lisboa: INE, [2014]. IV, 334 p. ISBN 978-989-25-0248-9 

 

 
DIONÍSIO, Rogério Pais - Modulação e conversão de formatos óticos avançados. Aveiro: 
Universidade de Aveiro, Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, 2014. 
XV, 143 p.. -Tese de Doutoramento em Engenharia Eletrotécnica, Universidade de Aveiro, 2014 
 

 

 

 

 

 
ALVES, Tiago Filipe de Andrade - Framework de desenvolvimento de aplicações web. Castelo 
Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2013. XVIII, 72 p. Dissertação em  
Desenvolvimento de Software e Sistemas Interativos. 
 
 
 

 

 

 

 

O Glossário de termos estatísticos é um instrumento de apoio à 
tradução e retroversão de termos estatísticos, de grande utilidade 
para o trabalho de estatísticas, tradutores e outros utilizadores de 
vocabulário estatístico. Aprofunda a amplia um instrumento de 
caráter idêntico anteriormente elaborado numa iniciativa conjunta 
da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) e da Associação 
Brasileira de Estatística. 
 

TESES DE DOUTORAMENTO 

“Este trabalho apresenta um estudo sobre a conversão de formatos de 
modulação de sinais, usando técnicas exclusivamente no domínio ótico, através 
de conversão de comprimento de onda, com base no MZI-SOA. 
A tese começa por apresentar uma caracterização experimental detalhada das 
propriedades estáticas e dinâmicas do MZI-SOA. É depois proposto um modelo 
semi-analítico que descreve a evolução da amplitude e fase do sinal ótico à 
saída do MZI-SOA. 
Segue-se uma proposta técnica de conversão de formato de modulação de 
amplitude para modulação de fase contínua. 
Finalmente, é feito um estudo das potencialidades do MZI-SOA para conversão 
de formato de modulação de amplitude para modulação QPSK e QAM.” 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

“Este projeto conta com uma sistema base concebido sobre PHP e num 
paradigma totalmente orientado a objetos. A framework disponibiliza diversos 
métodos através dos quais se torna possível integrar uma aplicação específica 
sobre uma base comum a diversos tipos de projetos. Este sistema foi criado de 
forma a disponibilizar ao programador diversas vantagens na construção das 
suas aplicações, sem que o mesmo necessite de se preocupar com a sua 
implementação, uma vez que estas estão embutidas no funcionamento desta 
framework. Um dos principais objetivos deste projeto está em focar o esforço 
de desenvolvimento num problema específico, deixando de parte o problema 
comum da criação de uma arquitetura base para cada aplicação.” 


