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NOVIDADES 

O livro aborda os seguintes temas: Tecnologias da 
informação e comunicação nas organizações; 
Desenvolvimento de sistemas de informação; Modelação 
de sistemas com a linguagem UML; Modelo relacional; 
Planeamento de sistemas de informação. 

“Pretendemos, assim, apresentar neste livro as técnicas 
básicas de codificação e representação de informação, e 
descrever os conceitos fundamentais que estão na base 
dos sistemas computacionais que processam e 
transformam esta informação. O leitor interessado poderá 
depois prosseguir mais fundo o estudo destas matérias, 
quer no que respeita à codificação e representação de 
informação, quer no que respeita às arquitecturas dos 
sistemas computacionais.” 

“Fazendo uma introdução prática ao vasto tema da IoT, 
abordam-se os vários aspetos tecnológicos e funcionais e 
como estes se podem implementar em pequenos projetos de 
IoT, para que computadores, máquinas, pessoas, animais ou 
objetos possam comunicar sem qualquer intervenção humana. 
Um livro para todos e que apresenta tópicos tão atuais como: 
Tecnologias e componentes de hardware e software IoT; 
programação IoT em Java; prototipagem de sistemas IoT com 
Raspberry Pi; Machine to Machine; Big Data; segurança IoT.” 
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NOVIDADES 

“…ao contrário da construção de um novo edifício, em que 
basta conhecer as características do terreno onde se vai 
edificar, as intervenções de manutenção ou reabilitação 
pressupõem um conhecimento, mais ou menos profundo, 
das próprias construções existentes.” 
     “Essa necessidade de recolha de informação deu origem a 
um novo segmento de actividade, dentro do setor da 
construção, que se ocupa do levantamento, caracterização 
de edifícios e estruturas correntes, controlo de qualidade da 
sua construção ou das intervenções neles realizadas e 
diagnóstico das anomalias apresentadas. Dentro deste novo 
segmento são indispensáveis os métodos não destrutivos ou 
reduzidamente intrusivos de inspecção e ensaio.” 

“Depois de contextualizado o propósito deste trabalho e 
recapitulados um conjunto de dados quanto à anatomia dos 
edifícios antigos de alvenaria e madeira, passam-se em revista 
as principais anomalias que podem estar na origem ou 
revelar-se importantes para a concepção das intervenções de 
reabilitação. As técnicas de intervenção, que constituem o 
tema principal deste livro, são então descritas e ilustradas de 
modo sistematizado, referindo diversos dos seus atributos, 
em particular as suas vantagens e inconvenientes.” 
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NOVIDADES 

“…o presente livro está dividido em duas partes: A primeira 
apresenta os fundamentos gerais das bases de dados, 
permitindo ao leitor ter uma panorâmica global sobre o 
contexto e os sistemas de informação em que estas se 
inserem, nomeadamente os vários modelos de bases de 
dados, desenho de base de dados, modelo entidade-
associação e normalização.” 
“Na segunda são apresentados e explicados, com especial 
cuidado, os principais comandos da linguagem SQL: 
LELECT/INSERT, UPDATE e DELETE/CREATE, ALTER e 
DROP/GRANT e REVOKE.” 

“Com este livro, escrito por um dos pioneiros da internet 
em Portugal, conheça os fundamentos da Cloud, as 
tecnologias que a permitiram criar, o papel fundamental 
da internet e a forma como no futuro iremos utilizar as TI.” 

“Neste livro abordam-se todas as questões sintáticas, 
técnicas, pragmáticas e metodológicas do desenvolvimento 
de aplicações de POO em JAVA moderno, usando a versão 
Java 8 e seguindo as melhores práticas da Engenharia de 
Software.” 
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NOVIDADES 

“Este livro trata os seguintes temas: Fundamentos da segurança 
do trabalho; Análise de riscos; Aspetos organizacionais da 
função higiene e segurança; Equipamentos de produção 
individual; Prevenção e proteção contra incêndio; Riscos 
associados às energias elétrica e eletromagnética; 
Manutenção; Higiene industrial. Contaminação química; 
Ruído; Vibrações; Ambiente Térmico; Radiações ionizantes e 
não ionizantes; Iluminação; Organização e dimensionamento 
de postos de trabalho.” 

“ O livro descreve as principais fases de um projeto. 
Recorrendo a exemplos práticos que demonstram as principais 
atividades a executar e os artefactos a produzir em cada uma 
das fases, o Autor aborda também a aplicação da metodologia 
com recurso a software próprio para o efeito.” 

“Este livro com uma vertente marcadamente prática, vem 
apresentar as principais fases de um projeto de análise e 
exploração de dados, com inúmeros exemplos práticos em R, 
um dos sistemas com maiores potencialidades no 
processamento, análise e exploração de dados em larga 
escala.” 
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NOVIDADES 

“Direcionado para a aplicação do frio no setor alimentar, este 
livro, estruturado em quatro capítulos, segue temas dentro do 
âmbito da segurança alimentar, de acordo com os 
regulamentos comunitários e regras de boas práticas; e mostra 
os fundamentos técnicos relacionados com a produção do frio, 
nos setores industrial, comercial e domésticos.” 

“Com aplicações em toda a indústria, a refrigeração tem o seu 
forte uso no setor alimentar, na congelação e conservação dos 
alimentos e no ar condicionado, para satisfazer as 
necessidades de conforto térmico do ser humano.” 
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NOVIDADES 

“Uma visão lata dos Sistemas Digitais como a que queremos 
imprimir a este texto só pode ser cabalmente conseguida se 
os fundamentos algébricos forem convenientemente 
assimilados. Daí que se tenha desde o início projectado a 
obra para cobrir os aspectos teóricos e os aspectos da 
engenharia com o máximo rigor possível, fornecendo a cada 
passo os instrumentos de análise e de síntese com o grau de 
profundidade necessário, sem receios por eventuais 
complexidades, como aliás cumpre a um texto de cariz 
universitário.” 

“Este livro tem por objetivo proporcionar uma introdução, 
abrangente e atualizada, às redes de sensores sem fios, 
abordando os seus fundamentos, os protocolos utilizados, as 
principais tecnologias, os seus sistemas operativos e as 
correspondentes ferramentas de desenvolvimento. 
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TESE DE MESTRADO 

“O desenvolvimento sustentável caracteriza-se como 
sendo um modo de desenvolvimento capaz de 
responder às necessidades do presente sem 
comprometer as gerações futuras, tendo em vista a 
melhoria das condições de vida do indivíduo, 
preservando simultaneamente o meio envolvente a 
curto, médio e longo prazo. Esta estratégia de 
desenvolvimento tem como objetivo um 
desenvolvimento economicamente eficaz, socialmente 
equitativo e ecologicamente sustentável.” 

TRABALHO DE ALUNOS 

“O projeto apresentado neste relatório consiste na 
avaliação e otimização de sistemas de instrumentação de 
um bando de ensaios, para o teste de várias soluções de 
painéis adiabáticos com monitorização remota, que 
permita um acompanhamento do funcionamento dos 
mesmo em laboratório e, se necessário, no terreno.” 
“Pretende-se com este estudo, saber como se comporta 
o sistema em diferentes condições atmosféricas, pelo 
que é necessário instrumentar e monitorizar a Pressão 
Diferencial, a Humidade Relativa, a Temperatura, o 
Caudal de Água e a Velocidade do Ar. Através de um 
diagrama psicométrico, é possível prever quantos graus 
Centígrados se podem reduzir, na temperatura do ar de 
entrada em função do consumo de água.” 
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