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NOVIDADES 

“Este livro aborda as energias renováveis com aplicação direta na 
produção de eletricidade mais relevantes em Portugal. Eólica, 
Solar e Mini-hídrica, apresentando igualmente as tecnologias de 
co-geração de eletricidade que, pese embora não sejam 
renováveis, têm uma participação não desprezável no mix 
energético nacional. Estes aproveitamentos energéticos são 
apresentados, quer numa perspetiva tecnológica, quer de 
caraterização dos recursos energéticos, não esquecendo a sua 
viabilidade económica e os impactos da integração na rede 
elétrica.” 

“Esta obra, atualizada para o IOS7, apresenta, assim, o 
desenvolvimento de aplicações para IOS (iPhone, iPad, e iPod 
Touch) desde os primeiros passos até um nível mais avançado…” 
 

“O objetivo deste livro, Elementos de Programação com C é 
ensinar a programar com C…” 
“O livro cobre todos os principais conceitos da linguagem C. de 
maneira gradual e dando ênfase à resolução de problemas, e ilustra 
muitas das principais técnicas de programação com C. “ 
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978-972-770-925-0. ISBN 978-972-770-926-7 

 

 

 

“Este livro mostra que as políticas públicas que estiveram 
presentes na educação portuguesa nos últimos 50 anos tiveram 
uma importante influência da OCDE na mudança para uma 
escola mais democratizada, na consolidação de um sistema 
educativo mais estruturado e universal e na convergência de 
políticas para a melhoria dos resultados educativos.” 

O presente título aborda os seguintes temas: 
 
. Importância do jogo e cultura dos videojogos;  
. Atividade de jogar e o jogo;  
. Experiência de jogo e modelos de jogo; 
. Jogabilidade e elementos constituintes;  
.Teoria de jogos e balanceamento;  
. Desenvolvimento Indústria e empreendedorismo 
 
 

O volume 1 contém os seguintes capítulos: 
Materiais Elétricos, Classificação dos Locais, Códigos IP e IK 
Condutores, Cabos, Tubos, Canalizações Elétricas 
Aparelhagem Elétrica 
O volume 2 contém os seguintes capítulos: 
Higiene e Segurança no Trabalho 
Compatibilidade Eletromagnética e Interferências Eletromagnética 
Instalações Elétricas de Utilização (I.U.) 
Instalações Coletivas e Entradas 
Domótica 
Utilização Racional de Energia, Potências, Transporte e Distribuição 
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O presente livro contém princípios fundamentais das regras gerais 
de instalações elétricas; Conceitos; Conceção das instalações 
elétricas; Redes de distribuição de energia elétrica estabelecidas em 
condomínios fechados e Instalações que incluem domótica. 

“As Instituições de Ensino Superior (IES), e muito particularmente os 
Institutos Politécnicos, são, geralmente, reconhecidas como atores 
determinantes no desenvolvimento regional. 
Assim, o objetivo deste trabalho consistiu em estimar o impacto 
económico de um conjunto de Institutos Politécnicos localizados em 
regiões com realidades socioeconómicas bem diversas, recorrendo a 
uma metodologia comum. Esta estrutura comum, aplicada conjunta e 
simultaneamente, permite um estudo comparativo e uma melhor 
identificação das variáveis diferenciadoras entre as realidades das 
diferentes regiões, dos respetivos politécnicos e do seu impacto.” 

O livro aborda os seguintes temas: 
Métodos de referência das canalizações elétricas; 
Correntes admissíveis nas canalizações (RTIEBT); 
Proteções; 
Potência a considerar para o dimensionamento; 
Instalações coletivas; 
Instalações de utilização para habitação; 
Influências externas nas instalações elétricas; 
Arranque de motores. 
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FCA, cop. 2014. XXI, 593 p. ISBN 978-972-722-769-3 

 

 

 

 

Sistemas frigoríficos e bombas de calor; Requisitos de segurança e proteção ambiental. Lisboa: 
IPQ, 2012-2014. 1 DVD 

 

 

 “O Android é um sistema operativo para dispositivos móveis 
desenvolvido pela Open Handset Alliance, liderada pela Google.” 
“A linguagem de programação usada é o Java e o ambiente de 
desenvolvimento onde foram escritos todos os exemplos da obra, 
compatíveis até à versão 4.x do Android, é o Eclipse.” 
“Esta obra disponibiliza ainda a correspondência dos principais 
termos técnicos para o Português do Brasil.” 

“No seguimento da obra anterior do mesmo autor –Android -  
Introdução ao Desenvolvimento de Aplicações, esta é…também, 
uma obra sobre a programação para dispositivos móveis. 
“A linguagem de programação usada é o Java e o ambiente de 
desenvolvimento onde foram escritos todos os exemplos da obra, 
compatíveis até à versão 4.x do Android, é o Eclipse.” 
 
 

“Esta obra tem como objetivo fornecer uma competência sólida no 
desenvolvimento de programas de média e elevada complexidade 
e um conhecimento profundo sobre estruturas de dados 
avançadas e algoritmos complexos, usando a linguagem de 
programação C e aplicando o paradigma da programação modular. 
Assim, utiliza uma metodologia dá particular ênfase à 
decomposição funcional das soluções, através da implementação 
de tipos de dados abstratos. Inclui exemplos, exercícios, programas 
e leituras recomendadas, com vista a facilitar a aprendizagem dos 
alunos.” 
 

Este DVD pertence a uma coletânea de Normas sobre Sistemas 
frigoríficos e bombas de calor, assim como os requisitos de 
segurança e a proteção ambiental. 
O DVD contém: 
NP EN 376-1:2008+A2:2013; 
NP EN 376-2:2008+A2:2014; 
NP EN 376-3:2008+A1:2012; 
NP EN 376-4:2008+A1:2014 
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LOURO, Romeu Martins - Soluções construtivas de fachadas em edifícios de saúde: análise de 
desempenho e sustentabilidade. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de 
Tecnologia, 2014. XXIV, 169 p. Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau de Mestre 
em Construção Sustentável, Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, Castelo 
Branco, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

VELEZ, Sónia R. Baptista - Estudo da utilização de escombreiras das pedreiras do Poio em 
pavimentos rodoviários e na sua fundação. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior 
de Tecnologia, 2014. XXIV, 74 p. Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau de 
Mestre em Infraestruturas de Construção Civil, Instituto Politécnico, Escola Superior de 
Tecnologia, Castelo Branco, 2014 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

“A presente tese baseia-se no estudo efetuado nos edifícios de 
Saúde da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E., 
analisando os seus dados de consumos energéticos, de maneira a 
verificar se estão a ser devidamente cumpridos os parâmetros 
constantes da legislação e, ainda, com o intuito de propor 
soluções de poupança energética. 
Para o efeito foram realizados levantamentos nos diversos locais 
e com base nestes foi definido um modelo que serviu de base 
para realizar várias simulações dinâmicas cuja modelação foi feita 
no programa DesignBuilder, associado ao IEE Portugal na parte 
respeitante aos cálculos. 
São apresentados vários gráficos e tabelas que permitem delinear 
ao nível das intervenções na evolvente a tomar em consideração 
com vista à redução de consumos melhorando a eficiência 
energética dos edifícios em estudo tornando-os mais 
sustentáveis.” 

“Por todo o país existem indústrias extrativas de rocha com 
produção elevada de escombreiras, as quais levantam sérios 
problemas ambientais e cujos materiais poderiam, 
eventualmente, ser utilizados nas camadas não ligadas bem 
como na fundação de pavimentos rodoviários. 
Um exemplo desta situação ocorre no denominado núcleo 
de pedreiras do Poio Vila Nova de Foz Côa, em pleno Parque 
Arqueológico do Vale do Côa, onde os materiais xistosos são 
extraídos produzindo um grande volume de escombreiras. 
O objetivo principal deste trabalho foi contribuir para o 
aproveitamento deste material e sucessivamente para a 
redução do impacte ambiental na zona envolvente das 
pedreiras…” 
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BARROCO, Cátia Raquel Gama - Sistema solar fotovoltaico autónomo: pequena habitação com 
armazenamento. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2014. 
XVIII, 117 p. Dissertação de Licenciatura em Engenharia das Energias Renováveis 2014.  

 

 

 

 

 

 

BASTOS, Silvio José Duarte - Energia geotérmica: uma proposta para a climatização do bloco 
D da ESTCB. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2014. XVI, 
88 p. Dissertação de Licenciatura de Engenharias Renováveis, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHOS de ALUNOS  

“Este projeto baseia-se no dimensionamento de um sistema autónomo 
fotovoltaico numa pequena habitação com banco de baterias”…”Ao longo do 
trabalho serão apresentados dois tipos de dimensionamento, um feito através 
de cálculos teóricos, e seguidamente um realizado com apoio de um software 
chamado PvSyst. O PvSyst, sendo um dos programas mais completos na área 
de sistema fotovoltaicos, proporcionou a visualização de tabelas e gráficos 
muito importantes para o estudo. Permitiu ainda a construção de uma 
pequena animação que calcula perdas através dos obstáculos projetados para 
o local em questão. 
    Sendo uma ideia muito inovadora, os custos elevados das baterias tornam 
este tipo de sistema nada vantajoso em termos de implementação mas, em 
locais sem qualquer tipo de eletricidade, é a solução mais apropriada” 

“Este projeto serviu essencialmente para abordar um tipo de energia 
renovável que não foi tratado durante as aulas do curso de Engenharia das 
Energias Renováveis, nomeadamente a Energia Geotérmica. 
De uma forma genérica, a Energia Geotérmica é a energia obtida a partir do 
calor proveniente do interior da Terra. 
Para este projeto, um edifício da Escola Superior de Tecnologia de Castelo 
Branco foi alvo de estudo nomeadamente, o Bloco D. Para este edifício fez-se 
então, o estudo da utilização de uma bomba de calor geotérmica para 
satisfação das necessidades de aquecimento e refrigeração. 
Houve também o estudo do software CYPE 2014 – módulo CYPETERM.” 
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COSTA, Cátia de Jesus Simão Dias; GONÇALVES, Renato Daniel de Almeida - Caracterização 
de resíduos de construção e demolição com vista à sua utilização em estradas: aplicação em 
camadas granulares. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2014. 
XXIV, 38 p. Dissertação de Licenciatura em Engenharia Civil, 2014 

 

 

 

FARINHA, Hugo Miguel - Avaliação do potencial de produção de etanol a partir de soro de 
leite de uma queijaria industrial. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de 
Tecnologia, 2014. XVIII, 64 p. Dissertação de Licenciatura de Engenharias Renováveis, 2014 

 

 

 

 

FIGUEIREDO, Tiago - Artromeet: dispositivo de reabilitação passiva de um membro inferior. 
Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2014. XX, 34 p. Dissertação 
de Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações, 2014 

 

 

 

“O objetivo principal deste trabalho é a caracterização em laboratório de 
agregados de resíduos de construção e demolição e avaliar a viabilidade da 
sua aplicação em camadas granulares não ligadas de pavimentos rodoviários. 
O material recolhido é um agregado de resíduo de construção e demolição 
constituído pela mistura de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos, classificado de acordo com a Lista Europeia de Resíduos como (17 
01 07) (Portaria nº 209, 2004). 
Para atingir os objetivos propostos procedeu-se à caracterização em 
laboratório das suas propriedades geométricas e físicas.” 

“Este trabalho teve como objeto fazer a avaliação do potencial alcoólico 
do soro de leite proveniente de uma queijaria industrial. Iniciou-se com a 
recolha de amostras de leite, soro de leite e água residual de uma fossa, 
efetuando-se análises em laboratório onde se obteve resultados sobre as 
quantidades de lactose, salientando-se que a água residual não contém 
teores de lactose, enquanto o soro de leite contém em média 4,7% de 
lactose, sendo desta forma viável o seu aproveitamento para produção de 
etanol. Consequentemente foi feito o estudo necessário para a produção 
de etanol, iniciando-se o processo com ultrafiltração, seguido de osmose 
inversa, fermentação e por fim destilação.” 

“Este projeto aborda o controlo de um dispositivo de fisioterapia, para 
reabilitação de um membro inferior, que tem o nome de artromotor. O 
sistema desenvolvido é baseado numa arquitetura Arduino. O Arduino faz 
a leitura de sensores e de valores preparados pelo usuário, ou predefinidos, 
efetua o controlo de todos os movimentos mecanicamente suportados por 
uma estrutura mecanicamente adaptada para efetuar a mobilização 
passiva das articulações de um membro inferior de um ser humano.” 
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FRANCO, Vasco Miguel Fernandes Ferreira - Estudo do desempenho de diferentes topologias 
de instalação de células fotovoltaicas. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de 
Tecnologia, 2014. XXIII, 72 p. Dissertação de Licenciatura em Engenharia das Energias 
Renováveis, 2014 

 

FREITAS, Renato Alexandre dos Santos - AppMARX-TV : aplicação para monitorização remota 
da receção de canais rádio a partir de dispositivos móveis. Castelo Branco: Instituto Politécnico, 
Escola Superior de Tecnologia, 2014. XVIII, 47 p. Dissertação de Licenciatura em Engenharia 
Eletrotécnica e das Telecomunicações, 2014 

 

 

 

 

 

GONÇALVES, Bruno Miguel Abrantes - Dimensionamento e implementação de um sistema solar 
térmico: relatório do estágio realizado na Onergy - Energias Alternativas. Castelo Branco: 
Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2014. XIV, 110 p. Dissertação de 
Licenciatura em Engenharia das Energias Renováveis, 2014 

 

 

 

 

 “Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo comparativo de 
diferentes topologias de montagem fixa de células fotovoltaicas. Esta 
comparação é feita entre montagem padrão, que é a montagem tradicional 
orientada a sul e com inclinação de 34º, e uma montagem simulando a 
estrutura de uma árvore.” 

“Este projeto teve como principal objetivo o desenvolvimento e 
implementação de uma aplicação para dispositivos móveis, como 
tablets e smartphones, com funcionalidades de controlo e 
monitorização dos parâmetros de qualidade da receção de canais rádio 
de TV A aplicação desenvolvida interliga-se, através de uma ligação Wi-
Fi a um sistema em hardware micro controlado a partir do qual são 
obtidos os dados de grandezas e de parâmetros, considerados 
importantes.  
A aplicação desenvolvida complementa o desenvolvimento do 
protótipo de um sistema, em hardware, para monitorização e ajuste dos 
parâmetros de qualidade da receção dos sinais rádio.” 

“O presente trabalho tem como objetivo dar a conhecer o estágio 
realizado na área da Energia Solar Térmica na empresa Onergy – 
Energias Alternativas.” 
Para a melhor compreensão do leitor procedeu-se a uma explicação do 
que é a energia solar térmica e como pode ser aproveitada. 
O Relatório abordará também o estágio em si e o dimensionamento de 
cada equipamento para uma instalação de um sistema solar térmico. 
Por fim, aplicou-se os conhecimentos obtidos durante o estágio à 
elaboração de um dimensionamento de um sistema solar térmico para 
uma habitação de turismo rural.”  
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HENRIQUES, Mafalda Marques - Avaliação do comportamento térmico e energético de edifícios 
da EST e proposta de incorporação de energias renováveis. Castelo Branco: Instituto Politécnico, 
Escola Superior de Tecnologia, 2014. XVII, 151 p. Dissertação de Licenciatura em Engenharia das 
Energias Renováveis, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACERDA, Filipe Miguel Gomes de - Exploração e observação de sistema de monitorização de 
uma central fotovoltaica: relatório do estágio realizado na Lobosolar, Energias Renováveis, Lda.. 
Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2014. XVI, 73 p. 
Dissertação de Licenciatura em Engenharia das Energias Renováveis, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

“Com este projeto pretendeu-se avaliar o comportamento térmico e 
energético do Bloco B e C da Escola Superior de Tecnologia de Castelo 
Branco, nomeadamente no que concerne às suas necessidades nominais 
anuais de energia útil para aquecimento, para arrefecimento e para 
produção das águas quentes sanitárias. 
A arquitetura e os materiais constituintes do edifício (materiais e 
espessuras de paredes, pavimentos, coberturas, portas, janelas, etc.) serão, 
tão fielmente quanto possível, implementados num modelo tridimensional 
dentro do programa CYPE 2014, sendo devidamente parametrizados no 
módulo CYPECAD MEP.  
Tentar-se-á aproveitar a orientação e a geometria do edifício para 
implementar neles alguns sistemas de aproveitamento de energia solar, 
especificamente um sistema solar térmico para o aquecimento de água que 
será utilizada na climatização do Bloco B e C.” 
 

 

 

“Com este relatório pretende-se dar a conhecer o estágio realizado na área 
da energia fotovoltaica na empresa Lobosolar, Energias Renováveis, Lda. 
A Lobosolar, Energias Renováveis, Lda., é uma empresa que desde o seu 
início especializou-se no projeto, comercialização e implementação de 
soluções fotovoltaicas. 
“O relatório abordará os conhecimentos adquiridos durante o estágio. Pelo 
que será apresentada uma descrição das várias tecnologias fotovoltaicas 
existentes, a observação e análise de um sistema de monitorização 
implementado numa central de concentração em Évora, bem como os 
diversos pontos necessários para a realização de dimensionamento, 
acompanhamento e execução de instalações de sistemas fotovoltaicos, 
quer sistemas isolados quer sistemas interligados com a rede pública.” 
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NUNES, Hugo Gabriel Garcia - Conceção, construção e teste de um sistema de aquecimento 
de água de baixo custo. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 
2014. XIX, 91 p. Dissertação de Licenciatura em Engenharia das Energias Renováveis, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

PEREIRA, Rui Pedro Chambel - Projecto para aquecimento dos edifícios da Câmara Municipal 
de Proença-a-Nova por caldeira a Biomassa. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola 
Superior de Tecnologia, 2014. XXII, 122 p. Dissertação de Licenciatura em Engenharia das 
Energias Renováveis, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de aquecimento de 
água de baixo custo, que permita a uma grande maioria das pessoas usufruir 
da energia solar nas habitações a um custo menor que aquele que é 
praticado nos dias de hoje na instalação de sistemas solares térmicos. 
Deste modo, o presente trabalho apresenta uma visão do aquecimento de 
água realizado através de sistemas de baixo custo, até à atualidade. No 
entanto, o trabalho incide particularmente na conceção, construção e teste 
de um protótipo de um sistema de aquecimento de água de baixo custo, 
fazendo o uso da energia solar. 
Por fim, na fase de teste foram realizados vários ensaios onde se registaram 
as diferentes temperaturas, tanto no coletores como no acumulador, para 
assim perceber qual o rendimento e viabilidade do sistema”.  

“Neste trabalho de projecto desenvolveu-se um estudo para substituição da 
caldeira a gás propano, para aquecimento de água das piscinas municipais 
da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, por uma caldeira a pellets. 
Actualmente, o sistema para aquecimento da água nas piscinas municipais é 
realizado por duas caldeiras a gás propano, com uma potência conjunta de 
240kW…A Caldeira a pellets proposta possui uma potência de 250kW, com 
sistema de alimentação automático a partir de um silo com uma capacidade 
de armazenamento de 400kg.” 
O Estudo considera que o Projeto de substituição das caldeiras é viável, 
tanto ao nível da capacidade como ao nível económico.  
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em residências. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2014. XXII, 
60 p. Dissertação de Licenciatura em Engenharia das Energias Renováveis, 2014 
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Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2014. XVI, 45 p. Dissertação de 
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“ O presente relatório de projeto refere-se ao trabalho desenvolvido ao 
longo dos últimos seis meses, no âmbito do projeto de final de curso de 
Engenharias das Energias Renováveis. Este tem como tema principal a 
monitorização de parâmetros ambientais em residências com o auxílio do 
robot ROBIHO. 
Ao longo do desenvolvimento do projeto foi necessária a incorporação de 
componentes de diferentes disciplinas, para a realização de qualquer tarefa, 
visto que as mesmas têm um grande impacto na programação, de eficiência, 
de automação e controlo.” 

“Sistemas de deteção de acidentes ajudam a reduzir fatalidades provocadas 
por acidentes de automóvel diminuindo o tempo de resposta à situação de 
emergência. Os smartphones e os seus sensores onboard, como por 
exemplo, acelerómetro e GPS, são plataformas promissoras para construir 
este e outros tipos de sistemas, baseados na recolha e análise dos sinais 
fornecidos por estes sensores.  
Propõem-se assim o desenvolvimento de uma aplicação que detete a 
ocorrência de acidentes através dos dados recolhidos do acelerómetro de 
um smartphone com o SO Android e que transmita automaticamente a 
informação do sucedido”. 

“Este trabalho … consiste no desenvolvimento, realização e implementação 
de um sistema para análise de sinais de Televisão Digital Terrestre. As 
funcionalidades do sistema permitem ao técnico instalador uma maior 
mobilidade e portabilidade, bem como melhorar a atenção ao cliente, 
através da emissão de relatórios da instalação de modo a assegurar a 
qualidade do serviço prestado. 
O sistema foi pensado para aproveitamento de dispositivos móveis já 
existentes, (Smartphones, Tablet, Notebook, Netbook), para lhe conferir 
outro tipo de utilidade além das mais comuns.” 


