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Ciência no Instituto Politécnico da Guarda 

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG), através da unidade orgânica de investigação, a Unidade de Inves-
tigação para o Desenvolvimento do Interior, promove e incentiva a investigação científica nos professores 
afetos às Escolas, unidades orgânicas de ensino. 

O Anuário Científico é um documento anual, criado no seio da UDI, mas integrador de toda a atividade 
científica realizado no IPG. Assim, a compilação da produção científica terá de traduzir não só os que os 
investigadores que integram a unidade de investigação produzem, mas também todos os outros que per-
tencem ao instituto. É, então, através do Anuário Científico que se regista essa informação, procurando-
se, ainda expor algumas das principais ocorrências científicas da vida da Instituição. 

A estrutura deste documento está de acordo com as áreas científicas da DGES. 

Science in Guarda Polytechnic Institute

The Guarda Polytechnic Institute (IPG), through its organic unity of research, Research Unit for In-
land Development (UDI), promotes and encourages scientific research to the schools teachers, IPG 
teaching organic units. The researchers integrated in UDI are aggregated into five research groups: 
Communication and Expressions; Health; Economics, Management and Methods; Educational Inno-
vation and Teacher Training; Product Development and Technology.

The Scientific Yearbook is an annual document, created within the UDI, but it reflects all scientific 
activity held at IPG. Thus, this compilation of scientific literature will have to  translate  not  only  
the  work  of  the  researchers  participating  in  the  scientific production of the Research Unit, but 
also of all others researchers that belong to the Institute. It is, then, through the Scientific Year-
book that UDI register this information and that IPG/UDI search, also, to expose some of the major 
scientific events in the life of the institution.

This document is structured according to the research lines defined within UDI, but will integrate in 
its contents all records of Polytechnic Institution’s scientific production.
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LIVROS / BOOKS 

Ciências | Science

Rodrigues, Pedro M.S.M.
ISBN: 978-972-8681-67-8
2016, Instituto Politécnico da Guarda
Avaliação de Impacte Ambiental, Guia do Decreto-Lei Nº 151-B/2013
Resumo/ Abstract
Guia sobre o processo de avaliação de impacte ambiental em Portugal, com referência à legislação conexa, 
que permite uma consulta mais rápida através de tabelas e fluxogramas.

Direito, Ciências Sociais e Serviços | Law, Social Sciences e 
Services

Canelas, Carlos
ISBN: 978-3-330-73264-3
2016, Novas Edições Académicas
A Edição de Imagem da Informação na Televisão Pública Portuguesa: Car-
acterização Socioprofissional, Rotinas e Práticas Laborais dos Profissionais da 
Edição de Imagem da Rtp 
Resumo/ Abstract
Neste livro, após o respetivo enquadramento teórico, apresenta-se uma investigação empírica sobre os 
profissionais que editam em vídeo a informação transmitida pela televisão pública portuguesa (Rádio e 
Televisão de Portugal [RTP]). Em Portugal Continental, a informação difundida pela RTP é, por norma, 
editada em vídeo por editores de imagem, que estão sediados na RTP-Lisboa e na RTP-Porto, e pelos 
repórteres de imagem que estão afetos às diversas delegações regionais da RTP. De salientar que esta 
investigação contou com a participação de toda a população, isto é, todos os editores de imagem da RTP-
Lisboa e da RTP-Porto, bem como todos os repórteres de imagem das delegações regionais da RTP.

Canelas, Carlos
ISBN: 978-3-8417-2554-7 
2016, Novas Edições Académicas
O Binómio Jornalista-Editor de Imagem na Produção Noticiosa Televisiva: 
Causas e Consequências
Resumo/ Abstract
Na era da convergência jornalística, as redações televisivas estão, ainda, a passar por diversos processos 
de transformações. Centrando esta problemática nos telejornalistas, verifica-se uma tendência crescente 
para que estes desempenhem funções/ tarefas que ainda há muito pouco tempo eram executadas por 
outros profissionais da informação televisiva. Esta agregação funcional verifica-se, nomeadamente, ao 
nível da edição de imagem de conteúdos noticiosos televisivos. Neste contexto, no presente livro, tendo 
por base uma tese de doutoramento, pretende-se, em termos gerais, apurar e compreender as causas 
e as consequências de serem os próprios jornalistas televisivos a desempenhar a edição de imagem de 
conteúdos noticiosos emitidos pela televisão. Para isso, foi desenvolvida uma investigação empírica, tendo 
como campos de estudo as redações centrais da SIC e da TVI.
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Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo | Physical 
Education, Sport and Performing Arts 

Figueiredo, Rosa Branca
ISBN: 978-989-99170-4-0  
2016, Centro de Dramaturgia Contemporânea
O Teatro Sincrético do Dramaturgo Pós-Colonial Wole Soyinka
Resumo/ Abstract
Um dos fenómenos mais notáveis da cultura teatral da era pós-colonial consiste no crescimento de 
formas sincréticas. No caso específico do teatro de Wole Soyinka, objecto de estudo neste artigo, o teatro 
sincrético pode ser definido como um produto que resulta da interligação entre a tradição dramática 
ocidental e as formas performativas indígenas de uma cultura pós-colonial. O termo sincretismo advém 
do domínio da religião comparada que denota o processo através do qual elementos de uma religião são 
absorvidos por uma outra, num processo que decorre da fricção e inter-relação de culturas. O sincretismo 
teatral, porém, afirma-se, na maioria dos casos, como uma estratégia consciente e programática que gera 
uma nova forma de teatro à luz da experiência colonial e pós-colonial. O teatro sincrético aparece, assim, 
como um modo de descolonização do palco, utilizando as formas performativas das culturas europeia 
e indígena numa combinação criativa de mecanismos comunicativos, não dialógicos, como a dança, a 
música, o canto, a iconografia e as linguagens indígenas. Uma das obras canonizadas do drama pós-
colonial é, sem dúvida, Death and the King’s Horseman de Wole Soyinka, um texto que apresenta o 
sincretismo cultural como uma componente central da sua estrutura comunicativa, mostrando como todas 
essas formas performativas apresentam e questionam os problemas que colocam a leitores/espectadores 
não-indígenas. A metodologia na base de uma análise desta natureza não pode deixar de utilizar alguns 
conceitos semióticos. É que o teatro sincrético não se apreende como um fenómeno puramente estético, 
mas sim como um conceito de mudança e inter-acção cultural. Jurig Lotman e a sua escola de semiótica 
cultural propuseram a noção de textos culturais como uma categoria heurística, sendo que um texto 
cultural seria qualquer veículo de significado integral, incluindo cerimónias, obras de arte, etc.2 Esta 
definição ampla de texto indica uma flexibilidade conceptual que ultrapassa o estreito foco logocêntrico 
e inclui manifestações não só linguísticas como iconográficas e performativas. Um texto cultural pode, 
no entanto, ser apenas completamente entendido dentro da cultura que o produz, o que significa que da 
perspectiva de uma outra cultura pode nem sequer ser reconhecido como texto cultural, isto é, veículo de 
significado. 

Humanidades, Secretariado e Tradução | Humanities, Secretarial 
and Translation

Marques, Fernando Carmino
ISBN: 978-989-671-307-2  
2016, Tinta da China
A Mais Incerta Das Certezas - A Obra Poética De Fernando Pessoa
Resumo/ Abstract
Pode dizer-se que a história deste estudo sobre a poesia de Fernando Pessoa começa num dia de primavera 
de 1930 quando Pierre Hourcade encontra pela primeira vez o poeta no café Martinho da Arcada em 
Lisboa. A empatia é imediata, recíproca, e não tarda em transformar-se em amizade. Impressionado pela 
originalidade da obra, o então estudante de 22 anos, descreve o seu encontro com Fernando Pessoa num 
primeiro artigo que em Junho desse mesmo ano publica na revista parisiense Contacts. Aí, e pela primeira 
vez, Pessoa é apresentado ao público francês como um poeta que pelas suas fantasias criadoras «deixa 
muito para trás os nossos pálidos e secos teóricos de vanguarda». Nos anos seguintes, na intenção de revelar 
Pessoa à elite literária francesa e ao público em geral, Hourcade traduz, apresenta e comenta em diversos 
e sucessivos artigos a importância da poesia de Fernando Pessoa a quem considera como o mais europeu 

LIVROS / 
BOOK 
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dos poetas portugueses do seu tempo, digno de figurar entre os Maiores no panorama internacional. Um 
poeta cuja originalidade não resulta de qualquer concessão literária ou espiritual mas sim da sua própria 
grandeza. Pessoa segue de perto as traduções e aprecia a lúcida interpretação que Pierre Hourcade faz da 
sua poesia2, a tal ponto que, na carta de candidatura que envia à Comissão Administrativa do Museu-
Biblioteca Condes de Castro Guimarães em Cascais, cita como referência os artigos que sobre a sua poesia 
escreveram João Gaspar Simões, por um lado, e Pierre Hourcade, por outro.

LIVROS / 
BOOK 



PUBLICAÇÕES/PUBLICATIONS

12

CAPÍTULOS DE LIVROS / BOOK CHAPTERS

Ciências da Educação e Formação de Professores | Education 
Science and Teacher Training

Brigas, C.; Ravasco, C.; Fonseca, C.; Mateus, C. & Bolota, U.
ISBN: 978-3-319-22899-0  
ICT in Education: Multiple and Inclusive Perspectives
Use Ict In School Context: Pupil’s, Parents’ And Teachers’ Perceptions
Resumo/ Abstract
We have been witnessing the rise of a different model in education, starting in primary school. On one 
hand, teaching is very student-centred, on the other, technology is spreading and taking room in the 
school environment. Consequently the roles of the teacher/pupil/parents and the interaction itself have 
changed. In Portugal, there have been some programs sponsored by the Ministry of Education, since the 
1980s. We highlight three major programs: Minerva, Programa Internet na Escola (Internet at school 
Program) and Plano Tecnológico na Educação (Technological Plan in Education). One of the goals of 
this last program aimed the increase of the use of ICT in at least 25 % of the classes. Another goal was to 
achieve the ratio of two pupils for a computer provided with Internet access. In order to achieve the goals, 
a new computer was created, specially designed for children: the Magalhães , which was supplied by the 
Ministry at a very reasonable price according to the families’ income all over the country. The project 
Interactive Approaches in Education was carried out by researchers from the Research Unit for Inland 
Development (UDI), from the Polytechnic Institute of Guarda. The main objective is to assess the infl 
uence of the use of these programs in elementary schools, in Guarda’s county. This project tried to assess 
the use of ICT in all primary schools by teachers, pupils and parents. Issues such as the integration and use 
of Information and Communication Technology (ICT) in the overall context of elementary schools, the 
perception of the digital literacy of the pupils, teachers and parents and ICT’s infl uence in the construction 
of knowledge from a multidisciplinary point of view were addressed in an encompassing manner. The 
study was carried out from April 2012 to June 2012. In a fi rst phase, the study implied the development of 
a questionnaire and its validation. The methodology used is empirical and descriptive. This methodology 
allows describing the characteristics of a population. The questionnaire was the tool used to collect the 
data for our study. Thus, the target market of our research has involved all the pupils, teachers and parents 
from the public primary schools in Guarda’s county. We are presenting the fi nal results of the study, 
currently crossing data from the perceptions of parents, pupils and teachers from primary schools in 
Guarda’s county, their habits in using computers and their sensitivity towards the Magalhães computer. 
From the results obtained, we can conclude that almost all pupils/teachers have a permanent contact with 
technologies and that parents value this sort of practice. It can also be observed that the practice is held in 
different contexts and for different finalities

Morgado, M. M. ; Coelho, M. M.1; Arau Ribeiro, M. C.; Silva, M. M.1 & Gonçalves, A.1
ISBN: 978-84-7074-625-3
Estratégias de Ensino e Sucesso Académico: Boas Práticas no Ensino 
Superior, Vol 2: Inovaçao no Ensino Superior
Clil No Ensino Superior Português: Uma Experiência Pedagógica Inovadora
Resumo/ Abstract
Na procura de uma maior internacionalização do ensino superior no contexto do Espaço Europeu de 
Ensino Superior, uma prática comum em Portugal é a lecionação de aulas em inglês, enquanto língua de 
comunicação internacional. Dos vários desafios identificados a esta prática poderemos destacar o de, ao 
invés do que muitos docentes do ensino superior pensam, ensinar em inglês não requerer apenas a tradução 
do que se ensina em português; implica também a aquisição de culturas específicas de aprendizagem, 

1 Investigador externo
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de terminologia específica, de uma gama diversa de práticas de organização e de representação do 
conhecimento, de proceder à investigação e de comunicar os resultados dessa investigação, em suma, 
de ensinar a partir do seio de comunidades de prática (internacionais) culturalmente muito marcadas. 
Acresce o facto de que quando um docente se propõe ensinar um determinado tópico de conteúdo em 
inglês, terá de o fazer tendo em conta os seus interlocutores, o seu nível de inglês e o que são capazes de 
fazer nessa língua e com essa língua. As considerações pedagógicas de lecionação em inglês são obviamente 
maiores do que na língua materna, havendo que considerar o que se pretende que os alunos sejam capazes 
de fazer em inglês no final de uma unidade curricular e de articular os objetivos de aprendizagem com os 
métodos de ensino, os materiais e recursos a utilizar (deverão ou não ser adaptados e como?), para além 
de questões de definição da língua de comunicação entre docente e aluno, entre os próprios alunos, e 
questões de avaliação a definir pela própria instituição de ensino superior (IES).

Nunes, LS.1; Pansera-de-Araujo, M.C.1; Boff, E.; Martins, R.1; Tracana, R.B. & 
Carvalho, G.S.1
ISBN: 978-85-419-0190-1  
Interações entre conhecimentos, valores e práticas na educação em 
saúde
Níveis de Alfaberização/Literacia Para a Saúde em Duas Populações de 
Diferentes Níveis de Escolaridade na Construção da Cidadania
Resumo/ Abstract
Sem resumo.

Tracana, R.B.
ISBN: 978-85-419-0190-1 
Interações entre conhecimentos, valores e práticas na educação em 
saúde.
Educação Ambiental e a Saúde. Conhecimento, Valores e Práticas da 
Poluição em Manuais Escolares de 16 Países
Resumo/ Abstract
Sem resumo.

Direito, Ciências Sociais e Serviços | Law, Social Sciences e 
Services

Roque, Vitor & Raposo, Rui1

ISBN: 978-989-8472-98-4   
Desafios, Estratégias, e Tendências em Gestão e Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação | Indexação: Google Books
Avaliação da Implementação e da Utilização de Media Sociais Pelas 
Organizações Públicas Portuguesas de Gestão de Destinos
Resumo/ Abstract
Sendo o turismo um dos setores económicos onde a informação desempenha um papel fundamental, é 
também um dos mais afetados com a chegada da nova realidade que são os media sociais. Atualmente, 
devido à utilização generalizada de aplicações da Web 2.0, e sobretudo, devido ao crescimento exponencial 
da utilização de aplicações de media sociais, verifica-se que esta utilização está a provocar alterações 
significativas na promoção dos destinos turísticos, com uma estratégia clara destes passarem a utilizar 
os conteúdos gerados pelos utilizadores na Internet. Perante este novo paradigma, as Organizações de 

1 Investigador Externo
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Gestão de Destinos, como organizações dinâmicas cujo objetivo é a promoção dos destinos turísticos, 
têm que se adaptar de forma a enquadrar esta nova realidade. O presente artigo pretende apresentar uma 
proposta de modelo para melhorar a performance das OGD na utilização de media sociais nas atividades 
de comunicação com os turistas.

Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo | Physical 
Education, Sport and Performing Arts

Barbosa, T.M.1 ; Matias, P.1; Morais, J.E.1 & Costa, M.J. 
Ano: 2016 | In: Morouço P, Batalha N, Fernandes R (eds) | Publicação: 
Natação e Atividades Aquáticas: Pedagogia, Treino e Investigação. 
pp 325-339 |Edição: Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, 
Instituto Politécnico de Leiria.
Efeito de um Programa De 12 Semanas de Hidroginástica na Postura Corporal 
de Mulheres de Meia-Idade
Resumo/ Abstract
À medida que a população mundial envelhece, sérias preocupações são levantadas sobre o efeito do 
exercício físico e de aptidão física para a saúde pública, especialmente na meia e terceira idade (Cruz-
Ferreira et al., 2011). Os programas de exercícios aquáticos ganharam popularidade devido à diminuição 
de hipotéticos pacientes (i.e. ajudam na prevenção de patologias), e até mesmo entre indivíduos saudáveis 
(Costa et al., 2011). Ambos os programas, terrestres e aquáticos, baseiam-se no objetivo de alcançar 
e manter um nível adequado de aptidão física (incluindo a postura corporal) e, portanto, melhorar a 
qualidade de vida. O objetivo deste trabalho foi descriminar os efeitos de um programa de exercícios 
aquáticos de 12 semanas na postura corporal de mulheres de meia-idade.

Costa, M.J.; Marinho, D.A.1 & Barbosa, T.M.1 
Ano: 2016 | Publicação: Política Desportiva FPN: plano estratégico 2014-
2024. pp 30-42. | Editores: Marinho, D.A., Machado, J., Silva AJ (eds). 
Federação Portuguesa de Natação, Lisboa.
Preparação Desportiva A Longo Prazo: Um Modelo Operativo Para A Natação 
Em Portugal
Resumo/ Abstract
Nos últimos anos tem-se assistido a um interesse considerável no desenvolvimento de atletas tomando 
a noção de preparação desportiva a longo prazo (PDLP) como essencial ferramenta de planeamento. 
O acompanhamento permanente na evolução da PDLP por parte dos treinadores mais experientes, em 
função de etapas específicas, e mais concretamente em função da maturação de estruturas que suportam 
a performance, potencia as possibilidades dos atletas acederem ao alto rendimento e maximizarem tanto 
quanto possível as suas prestações desportivas. Embora tenha havido anteriormente algumas tentativas 
para a implementação de um plano de carreira do nadador, a inexistência de um modelo comum sobre 
o processo de PDLP para os nadadores no atual quadro competitivo português, deixa antever o sucesso 
como fruto do acaso ou casuístico, não sendo fundamentado e sistematizado. Quando atentamos para 
a realidade da nossa natação, alguns dos quadros atualmente existentes de formação a longo prazo são 
esporádicos e emergem de vontades individuais de um ou de outro treinador que sustentaram na sua 
formação essa mesma componente. Embora a elevada disseminação deste tipo de evidência seja constante, 
a sua aplicabilidade em contexto real não tem sido efetuada na mesma magnitude.

1 Investigador externo. 
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Costa M.J. & Barbosa, T.M.1
Ano: 2016 |In: Morouço P, Batalha N, Fernandes R (eds). Natação e 
Atividades Aquáticas: Pedagogia, Treino e Investigação. pp 316-324 
|Edição: Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Instituto 
Politécnico de Leiria.
Variantes Da Hidroginástica: Contributo Técnico-Científico Para Uma 
Prescrição Individualizada
Resumo/ Abstract
Nas últimas décadas, os programas aquáticos tornaram-se uma das mais importantes atividades físicas, 
principalmente no âmbito do sistema primário de prevenção da saúde - no contexto de fitness (i.e. aptidão 
física) e no terceiro sistema de prevenção de saúde - o contexto da terapia e reabilitação. Das actividades 
físicas orientadas para a saúde, as que são praticadas no meio aquático têm vindo a apresentar uma forte 
expansão pelos benefícios que lhe estão associados. Este é o caso da hidroginástica, uma atividade aquática 
que decorre de uma crescente consciencialização dos benefícios que a água possui para efeitos de trabalho 
das cinco principais componentes da aptidão física: resistência cardiorespiratória, resistência e força 
muscular, flexibilidade e composição corporal. Nos últimos anos assistiu-se a uma crescente inovação nos 
programas aquáticos com o surgimento de novas variantes da hidroginástica. A presente revisão pretende 
descrever o estado da arte ao nível dos efeitos induzidos por este tipo de programas subjugando-se o tanto 
quanto possível à ideia de prescrição individualizada.

Fonseca, Teresa
Ano: 2016, | Editores: T.P. Figueiredo, M.A. Espada, P.A. Nunes & J.F. 
Rodrigues | Publicação LIVRO DE RESUMOS - 1.º FÓRUM REDESPP - 
DESPORTO Construir Redes para a qualidade da formação em desporto 
no ensino superior -  Instituto Politécnico de Setúbal - 3 e 4 nov.2016.
Projeto De Formação Desportiva - Escola De Andebol Do Instituto Politécnico 
Da Guarda
Resumo/ Abstract
Este projeto (2008-2015), no âmbito do treino desportivo, surgiu como resposta a um problema colocado 
pela comunidade da Guarda, nomeadamente da inexistência de oferta de formação desportiva na 
modalidade de andebol. Foi estabelecido um protocolo entre o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e a 
Federação de Andebol de Portugal (FAP) do qual resultou o desenvolvimento da Escola de Andebol do 
IPG. Nessa sequência e entre as épocas desportivas de 2008-2009 a 2014-2015 foram efetuadas, na sua 
totalidade, 443 inscrições de jovens andebolistas. As equipas federadas do IPG participaram quer nos 
campeonatos regionais quer nos nacionais, com resultados desportivos bastante promissores.

Humanidades, Secretariado e Tradução | Humanities, Secretarial 
and Translation

Silva, A.M.C.1 ; Piedade, A.1; Morgado, M.1 & Arau Ribeiro, M.C.
ISBN: 978-989-685-078-4
Entre Iguais e Diferentes: a Mediação Intercultural.
Mediação Intercultural e Território: Estratégias e Desafios
Resumo/ Abstract
No presente texto partilhamos um conjunto de reflexões acerca da mediação intercultural e da sua 
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importante mobilização em territórios multiculturais. Pensar o território, qualquer que seja, implica 
conhecer e compreender as populações, cultura(s), potencialidades e dinâmicas. Supõe, igualmente, 
compreender as interações sociais e eventuais situações de tensão ou conflito que aí se manifestem no 
âmbito das vivências dos seus habitantes migrantes e/ou naturais. Sabendo que todos os territórios 
são dinâmicos e passíveis de transformação, consideramos fundamental avaliar as mudanças sociais e 
culturais que neles ocorrem e atender às várias identidades que aí se geram e integram. As dinâmicas 
territoriais, embora incontornáveis e desejáveis, visto que um território estagnado tende a perecer, podem 
potenciar atritos entre os indivíduos que integram uma comunidade ou grupo, tornando-se necessário 
o recurso à mediação em sentido lato: mediação das diferenças e dos diferendos, numa perspetiva 
preventiva e de gestão positiva dos conflitos. Algumas das tensões que têm vindo a requerer mediação em 
termos mundiais, parecem, pelo menos à primeira vista, prender-se com mundividências potencialmente 
antagónicas, colocando na ordem do dia as diferenças culturais entre povos e países, entre membros de 
um mesmo povo e entre indivíduos da mesma nacionalidade. Emergem aspetos identitários que levam 
os investigadores a interrogar-se acerca das identidades compósitas dos indivíduos e dos grupos, acerca 
de culturas e subculturas mas também, forçosamente, acerca de questões de género, de poder, de religião, 
económicas, entre outras.
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André, José
Revista Iberoamericana de Polímeros, Vol. 17(1), pp. 41–56, janeiro, 
(2016)
ISBN: e-0121-6621  
Estudo da Resistência Ao Envelhecimento do Poli(Cloreto De Vinilo) Rígido 
com Dióxido de Titânio
Resumo/ Abstract
The formulations of poly(vinyl chloride) (PVC) used in industry are quite variable depending on the 
experience acquired by each production unit. However, the influence of additives on the properties 
of the compound vinyl available in literature is scarce and sometimes contradictory. In this work the 
influence of the amount of titanium dioxide before and after artificial aging on the properties of rigid 
PVC is studied. As such, the mechanical characterization of this polymer’s tensile, impact and micro 
hardness tests were carried out. As for the structural, morphological and chemical characterization, gel 
permeation chromatography, scanning electron microscopy and infrared spectroscopy was used. The 
titanium dioxide, present in the formulations of the rigid PVC studied, apart from giving a white color to 
plastic, contributes significantly to increased polymer resistance to degradation by ultraviolet radiation.

Cruz Pinto, José 1  & André, José
Polymer Engineering and Science. Vol. 56, Issue 3, 348-360, (2016) | 
Indexação: IS17Thompson, Web of Science
Print ISSN: 0032-3888  | Online ISSN: 1548-2634
Towards The Accurate Modeling Of Amorphous Non Linear Materials   Polymer 
Stress Relaxation (I)
Resumo/ Abstract
We expand our analytical modeling strategy for polymer non-linear stress relaxation (A) to specify the 
remaining steps to accurately deal with the nonaffine nature of the materials’ local strains and stresses relative 
to their average overall values, and (B) to make it consistent with a new cooperative theory of amorphous 
materials dynamics, providing a model of tunable fragility that sheds light to most aspects of the behavior, 
including the glass transition. The stress relaxation models (1) describe a nonlinear (straindependent) 
behavior that becomes linear at very low strains, (2) quantify the effect of temperature, (3) may quantify 
the effects of changes in free volume, and (4) ensure very fast computations of the materials’ response 
irrespective of the experimental time scale. The models are sensitive to the influence of different initial 
states of the material, as may result from varying degrees of molecular orientation and aging levels, and are 
able to predict from experimental stress relaxation moduli (for a poly (methylmethacrylate)—PMMA and 
a bis-phenol-A polycarbonate—PC) the values of the crossover frequency, mc, crossover temperature, Tc, 
and the minimum activation energy, in addition to the initial and long-time plateau moduli, in agreement 
with independently measured values.

Lisboa, Inês 1 ; Rodrigues, Pedro M.S.M. & Silva, Joaquim C. G. Esteves da1

International Journal of Environmental & Agriculture Research, Vol. 2, 59-
63, dezembro 2016 Indexação: CiteFactor
ISSN: 2454-1850 
Seasonal Fluctuations Of The Airborne Pollen In Guarda (Portugal)
Resumo/ Abstract
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AAirborne pollen calendars are useful to estimate the flowering season of the different plants as well as to 
indicate the allergenic potential present in the atmosphere at a given time. In this study, a 1-year survey 
(from January 2013 to February 2014) is presented of the atmospheric concentration of pollen types in 
Guarda (Portugal), using a 7-day Hirst volumetric trap. The daily mean concentration of both the number 
of pollen grains and the main pollen season was determined as well as the bi-hourly variations. The 
highest airborne pollen concentration was found during early spring and early summer. Contrastingly, 
December was the month with the lowest pollen concentration. The major pollens sampled were Quercus, 
Pinaceae, Poaceae, Cupressaceae, Urticaceae, Apiaceae, Oleaceae and Polygonaceae. Some differences 
were found in the intradiurnal distribution patterns of the pollen types studied, with some taxa types 
being predominantly sampled in the morning (8:00-10:00 a.m.) while others were more evident in the late 
evening hours (8-10 p.m.). Finally, these results were compared with the forecast made by the Portuguese 
Aerobiology Network for the central region of Portugal, revealing some significant differences in the 
pollination periods.

Mateus, Joaquim
International Journal of Difference Equations, Volume 11, Number 1, pp. 
105–121 (2016)
Indexação: Mathematical Reviews and Zentralblatt.
ISBN: 0973-6069 
A Nonautonomous Discrete Epidemic Model With Isolation
Resumo/ Abstract
Wole Soyinka is a most significant figure in contemporary world literature. From the perspectives of the 
For a nonautonomous discrete SIQR model, we obtain conditions for permanence and extinction of the 
disease and we establish the global asymptotical stability when our conditions determine extinction. We 
also discuss the particular autonomous and periodic situations, where our conditions are sharp thresholds 
between permanence and extinction of the disease.

Ciências da Educação e Formação de Professores | Education 
Science and Teacher Training

Figueiredo, J.1; Gomes, N. & García-Peñalvo, F.1

TEEM’16 4th International Conference on Technological Ecosystems for 
Enhancing Multiculturality Salamanca, Spain | November 02 - 04, 2016 
ACM New York, NY, USA ©2016
ISBN: 978-1-4503-4747-1 | Indexação: Scopus da Elsevier
Ne-Course For Learning Programming
Resumo/ Abstract
Difficulties in learning programming are a constant concern in engineering courses. In many research 
studies involving the learning programming must of the solutions presented, from the beginning of the 
first programming languages, was to apply different type of problems analysis. Literature relating to the 
understanding of nature of learning programming skills has been focused explicitly on the teaching 
methodology and few of them focus on abilities, characteristics and knowledge acquired over the life cycle 
of learning programming in each student. Most of the students enrolled in engineering courses, where 
programming is a crucial competence, never had the opportunity to develop skills of computational 
thinking. In this paper, we focus our work on the learning programming developing and applying a set 
of exercises where students with more difficulties can express and develop their skills in computational 
thinking. In order to understand some programming students difficulties we have create a set of exercises, 
and apply it to a pre-programming course, that allows teachers to understand how students analyse and 

1 Investigador Externo

ARTIGOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS /
ARTICLES IN SCIENTIFIC REVIEWS



PUBLICAÇÕES/PUBLICATIONS

19

comprehend aspects such as visualization, spatial interpretation and physical manipulation. This paper 
also reports on results obtained from a class experiment where Memory Transfer Language was used 
by students to learn programming. All the exercises must be resolved without any type of technology, 
designed as a ne-course (no electronic course) for learning programming.

Ferreira, Maria Eduarda; Cruz, Catarina1  & Pitarma, Rui 
International Journal of Environmental Science Education
ISBN: 1306-3065  
Teaching Ecology To Children Of Preschool Education To Instill Environmentally-
Friendly Behaviour  
Resumo/ Abstract
This qualitative study analyzes the results of a pedagogical and didactic experiment which was focused on 
the problem of teaching environmentally-friendly behaviours to young kindergarten children. It is essential 
to awaken children’s curiosity and desire to know more about environmental issues in their regions so that 
children develop their own answers to problems. Our research focus was to understand the potential 
of practicalexperimental activities connected to ecology, in a relaxed and entertaining learning context, 
promotes the learning of environmentally-friendly behaviours. The analysis of the results obtained in the 
pedagogical and didactic experiment was based on the following categories: (a) teaching and learning 
methodology and teaching resources; (b) children perceptions. The findings revealed that the built 
teaching resources have enabled these children to understand the importance of having environmentally 
friendly behaviours.

Gomes, N. & Hernández-Serrano, M.J. 1

8th annual International Conference on Education and New Learning 
Technologies
ISBN: 978-84-608-8860-4 | Indexação: IS17Thompson, Web of Science.
Empowering And Building Knowledge With Technologies And Emerging Models 
Of Learning
Resumo/ Abstract
The fast and growing development of technology, the existence of new types of collaborative networks 
and the global connectivity allow and require, urgently, that Higher Education institutions develop new, 
innovative and creative ways and models of teaching and learning. According to these new possibilities, 
this article is presented in two parts. A first one, which aims to present some of the currently emerging 
learning models for Higher Education, through the use of technology, defined by several international 
reports. And a second part, with the results of a systematic review in an international data base, which 
allows us to understand the degree of educational innovation that underlies the different learning models 
explored (flipped learning, personal learning environments, mobile learning, and massive open online 
courses). The results indicate that the mobile learning model is the most productive with a growing 
tendency. Finally we conclude presenting an emerging higher education model, cloud learning model, a 
cornerstone for empowering and building knowledge with technologies.

Paiva, T., Tracana, R.B. & Tadeu, P.
TOJET: The Turkish Online Journal of Education Technology. Special Issue 
for INTE 2016, pp. 906-911
ISBN: 1303 – 6521 | Indexação: Scopus da Elsevier.
The Importance Of EE (Environment Education) In Lle (Lifelong Education)
Resumo/ Abstract
This article pretends to illustrate the needs of information and knowledge regarding on how adults have 
to behave accordingly with theit environmental concerns. It is important to practice Environmental 
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Education (EE) in all age groups for the understanding of contemporary dilemmas thar exist in the 
environment. Society in general, and adults in particulary, must be prepared for the understanding the 
existing environmental problems. EE has been focused on a young target forgetting the necessity of 
immediate changing behaviour in adults, envorinmental concern behaviour can be more effective in this 
group and the consequences of human behaviour are minimize and tha ability of adopting new ways 
of livingadapting ourselves to different environmental conditions is possible to carry out. The posture 
of dependence and lack of responsability of the population comes mainly from misinformation, a lack 
of environemntal awareness and a deficit of community pratices based on paticipation and involvement 
of citizens to propose a new culture of rights based on motivation and the co-participation of the 
environmental management of cities (Jacobi, 2003). The research presented here identifies the information 
and knowledge needs of adults and designs a path for lifelong learning on environmental education.

Direito, Ciências Sociais e Serviços | Law, Social Sciences e Services 

Canelas, Carlos; Abreu, Jorge Ferraz de1  & Godinho, Jacinto1

Publicação: Media & Jornalismo: uma revista do Centro de Investigação 
Media e Jornalismo 
DOI: 10.14195/2183-5462_28_5
ISBN/ISSN: 1645-5681
Um Contributo Para o Ensino da Edição de Imagem de Conteúdos Noticiosos 
Televisivos Para Jornalistas
Resumo/ Abstract
Na era da convergência digital, são exigidas novas competências aos profissionais da informação. No caso 
do jornalismo televisivo, presentemente, os jornalistas desempenham funções/tarefas que, ainda há pouco 
tempo, eram apenas realizadas por profissionais altamente especializados, como seja a edição de imagem 
de conteúdos informativos. Perante esta realidade, os estabelecimentos do ensino superior, Universidades 
e Politécnicos, que preparam os futuros jornalistas, devem responder às novas necessidades formativas. 
Neste sentido, através do presente artigo, pretendemos propor algumas recomendações, no campo do 
ensino da edição de imagem de conteúdos informativos televisivos, que possam conduzir a uma melhoria 
do desempenho dos futuros jornalistas de televisão no exercício desta função/ tarefa.
Palavras-chave: Conteúdos Noticiosos; Edição de imagem; Ensino; Jornalistas; Televisão.

Roque, Vitor & Raposo, Rui1
Publicação: Anatolia, 27 (1), 58-70, January, 2016 
Indexação: Scopus da Elsevier
ISBN: 1303-2917 
Social Media As A Communication And Marketing Tool In Tourism: An Analysis 
Of Online Activities From International Key Player Dmo
Resumo/ Abstract
TThe widespread use of Web 2.0 applications and the increasing number of social media applications are 
producing radical changes in tourism destination promotion. Destination Management Organizations 
(DMO) must be able to adapt and meet the challenges placed by new interaction and communication 
paradigms in the tourism sector. This paper describes a study done in which we analysed a set of national 
DMO and outlined and compared the use of social media applications in their communication activities. 
Shared practices and trends were identified and deconstructed according to a set of indicators and results 
enabled us to believe that, despite the differences in size and structure, there are some trends and shared 
practices worth adopting and exploring when designing social media communication strategies.
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Economia, Gestão e Contabilidade | Economics, Management and 
Accounting

Abreu, Rute; David, Fátima & Segura, Liliane1

Publicação: Journal of Information Systems Engineering & Management 
ISBN/ISSN: 2468-2071 
DOI: 10.20897/lectito.201617
E-Banking Services: Why Fraud Is Important?
Resumo/ Abstract
The purpose of this paper is to answer the importance of fraud that arise from the use of e-banking services 
more ethical behavior applied to everyday moral problems. On the one hand, the theoretical framework of 
this paper is based on literature about ethics and fraud, in general, and information and communication 
technology of the e-banking services, in particular. On the other hand, the empirical framework reflects 
the practices in this field of research used by banks with public data available on the Portuguese Banking 
Association. The results of the paper mitigate risks, such as show several threats, vulnerabilities, incidents, 
impacts and responses that face e-banking services.
Palavras-chave: Ethics; Fraud;  E-banking services; Portugal

Cameira, Tania1 & Natário, Maria Manuela
Publicação: ECONOMIA SOCIEDAD Y TERRITORIO
ISBN/ISSN: 2448-6183
Dynamics Of Relationships In Municipals
Resumo/ Abstract
The network governance model is founded in the communication with different institutions and requires 
cooperation between the several local actors, but also cooperative relationships within the institution. 
Thus, the aim of this paper is to reflect about the dynamics of the relationship between the municipals’ 
departments. The present study analyses innovative strategies used by three municipals of the interior of 
Portugal: Gouveia, Guarda and Sabugal. The results point out the inexistence of characteristics of network 
governance in the three municipals under study and that they still need to develop a more dynamic 
network relationship.
Governance, network, cooperation, local autarchies, development.

David, Fátima & Abreu, Rute
Publicação: Revista de la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas
ISBN/ISSN: 1577-2403
Contributo Do SNC-AP Para Uma Maior Transparência das Contas Públicas em 
Portugal
Resumo/ Abstract
Em Portugal, as normas da contabilidade pública registaram uma evolução ao longo dos últimos anos, 
com o objetivo de se adaptarem às novas realidades das entidades do setor público, fazendo com que as 
demonstrações finance iras traduzam, com maior rigor,o desempenho financeiro, económico e orçamental 
das mesmas, contribuindo para uma maior transparência das contas públicas. Deste modo, assiste-se 
a uma gestão das contas públicas caraterizada pelo reforço da responsabilidade, do compromisso e da 
transparência das transações realizadas na esfera pública, assente em princípios do New Public Management 
(Hood, 1991; Walsh, 1995; Flynn, 1997, Lane, 2000). Este modelo defende uma alteração das práticas de 
gestão, utilizando os mecanismos de mercado, a adoção de práticas e ferramentas caraterizadoras dos 
agentes privados, a introdução da competição entre serviços públicos, com o objetivo de melhorar os 
serviços prestados ao cidadão, bem como aumentar a eficiência e a flexibilidade da gestão pública.

1 Investigador Externo

ARTIGOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS /
ARTICLES IN SCIENTIFIC REVIEWS



PUBLICAÇÕES/PUBLICATIONS

22

Pereira, Ana Cláudia1 ; David, Fátima & Marques, Maria Lúcia
Publicação: Revista Portuguesa de Contabilidade 
ISBN/ISSN: 2182-2042
Entidades Do Setor Não Lucrativo: Abordagem Fiscal
Resumo/ Abstract
O objetivo principal desta investigação é apresentar uma abordagem teórica dos normativos fiscais 
portugueses aplicáveis às Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL), em geral, e às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS), em particular. A metodologia de investigação desenvolve uma revisão da 
literatura para contextualizar as caraterísticas de cada tipologia de impostos que pertencem ao Sistema 
Fiscal Português (sobre o rendimento, sobre a despesa e consumo e sobre o património), abordando a 
forma de ligação destes com as ESNL. Como conclusão da investigação, os autores detalham que muitos 
dos benefícios e isenções fiscais que as ESNL usufruem necessitam de reconhecimento por parte do 
Estado através do estatuto de utilidade pública, constatando-se, por comparação, que as IPSS são as 
entidades do terceiro setor que obtêm maiores benefícios, na medida em que os seus objetivos se centram 
primordialmente na criação de valor social, em paralelo com o valor económico.
Palavras-chave: Setor não Lucrativo; Sistema Fiscal; Portugal.

Figueiredo, Elisa; Pais, Leonor1; Monteiro, Samuel1 & Mónico, Lisete1
Publicação: Journal of Service Theory and Practice 
ISBN/ISSN: 2055-6225 
DOI: 10.1108/JSTP-12-2014-0269
Human Resource Management Impact On Knowledge Management - 
Evidence From The Portuguese Banking Sector
Resumo/ Abstract
The purpose of this paper is to explain and empirically test the dependence of organizational processes 
related to knowledge on the nature of assumptions operating in processes of human resource management 
(HRM) in organizations. It concentrates on practices related to training, career development and retention. 
Palavras-chave: Service sector; Knowledge management; Training; Human resource management; Career 
development; Retention.

Gabriel, Vítor & Saraiva, Helena
Publicação: Millenium 
ISBN/ISSN: 0873-3015
Comovimentos Na Volatilidade De Mercados Bolsistas Emergentes: Efeitos Da 
Crise Financeira Globa
Resumo/ Abstract
Neste trabalho é analisado o impacto da recente crise financeira global no comovimento dos mercados 
bolsistas emergentes, recorrendo à variável volatilidade condicionada. Com este objetivo, foram analisados 
vinte mercados, no período compreendido entre maio de 2002 e dezembro de 2013. Para estimar a 
volatilidade dos mercados, recorreu-se ao modelo exponencial de heterocedasticidade condicionada 
(EGARCH). Partindo da variável volatilidade condicionada, foi aplicado o teste de valores extremos e a 
análise de componentes principais, de modo a perceber a influência da crise financeira no comportamento 
da volatilidade, no curto prazo e no longo prazo, respetivamente. Os resultados permitem concluir que, 
em consequência da emergência da crise, os mercados bolsistas passaram a reportar comportamentos 
mais próximos, para os dois horizontes temporais, o que limitou as possibilidades de diversificação à 
disposição dos investidores. Palavras-chave: Mercados bolsistas emergentes; Volatilidade; Valores 
extremos; Componentes principais.
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Gabriel, Vítor & Manso, José Ramos Pires1  
Publicação: Portuguese Journal of Finance, Management and 
Accounting
ISBN/ISSN: 2183-3826
Comportamento dos Mercados Bolsistas Internacionais: Uma Análise Relativa 
a Períodos de Crise
Resumo/ Abstract
Neste trabalho é estudado o impacto da crise financeira global no comportamento dos mercados bolsistas 
internacionais, quer no curto prazo quer no longo prazo. Com este objetivo foram selecionados doze 
mercados bolsistas internacionais e escolhido o período compreendido entre 4/10/1999 e 30/06/2011.
Para analisar o comportamento dos mercados numa perspetiva de curto prazo, recorreu-se ao modelo 
multivariado de correlação condicional dinâmica (DCC-GARCH), desenvolvido por Engle (2002), e ao 
teste de valores extremos, de modo a analisar as consequências da emergência da crise financeira global. 
Os coeficientes de correlação dinâmica permitiram concluir que ocorreu um aumento significativo no 
último subperíodo, confirmando a existência de efeitos de contágio entre os mercados bolsistas estudados. 
Complementarmente, os testes de valores extremos evidenciaram o mês de outubro de 2008 como o ponto 
crítico desse efeito. A análise de componentes principais permitiu evidenciar a ocorrência de algumas 
relações de equilíbrio de longo prazo entre os mercados, em especial nos subperíodos amostrais relativos 
a fases de crise.
Palavras-chave: Mercados bolsistas internacionais, crise financeira global, modelos multivariados.

Gabriel, Vítor
Publicação: Revista Egitania Sciencia
ISBN/ISSN: 1646-8848
Metodologia Value-At-Risk: Análise de Performance em Mercados Bolsistas
Resumo/ Abstract
Neste estudo é analisada a performance de diversas alternativas de modelação do risco de mercado, 
designadamente a simulação histórica, a média móvel exponencial ponderada, a abordagem gaussiana, 
a distribuição t-Student, a aproximação de Cornish-Fisher e a teoria dos valores extremos, considerando 
três níveis de confiança, e recorrendo às estimativas de volatilidade produzidas por modelos de 
heterocedasticidade condicionada, num ambiente de elevada volatilidade e turbulência, como é o 
definido pelas crises Dot-Com e Financeira Global. Para tal, foram selecionados doze índices bolsistas, 
correspondentes a mercados em diversos estádios de desenvolvimento e em diversas geografias, e foram 
aplicados os testes de validação de cobertura incondicional, de independência e de cobertura condicional, 
de acordo com a proposta sugerida por Christoffersen (2003). Os modelos Riskmetrics e simulação 
histórica reportaram previsões menos precisas, revelando pouca flexibilidade nas mudanças de volatilidade 
e na incorporação de rendibilidades extremas. Os modelos baseados no pressuposto t- Student e na teoria 
dos valores extremos evidenciaram-se como medidas de risco adequadas, independentemente do nível 
de confiança considerado, apresentando-se, portanto, como alternativas válidas na gestão do risco, numa 
perspetiva internacional.
Gestão do risco; Valor em risco; Backtesting; Crise dot-com; Crise financeira global

Noutel, Cláudio1 ; Raposo, João1 & Saraiva, Helena
Publicação: Revista Portuguesa de Contabilidade
ISBN/ISSN: 2182-2042
Breve Análise à Base Dos Sistemas de Normalização Contabilística em 
Portugal: Setor Público Vs Setor Privado
Resumo/ Abstract
A atividade económica do setor público pode ser entendida como o “conjunto de atividades económicas 
de qualquer natureza exercida pelas entidades públicas (Estado, associações e instituições públicas), quer 
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assentes na representatividade e na descentralização democrática, quer resultantes da funcionalidade 
tecnocrática e da desconcentração por eficiência.” (Sousa Franco, 1995). Tendo em conta a definição 
anterior percebe-se que nas práticas contabilísticas aplicadas pelo setor público deverão existir diferenças 
relativamente ao setor privado. Entre essas, releva-se o facto da diversidade do seu objetivo, assim como o 
diferente nível de interesse no controlo das contas. Certamente que do ponto de vista do interesse comum 
deverá ser mais rigoroso o controlo no setor público, pois lida-se com os meios líquidos suportados pelos 
contribuintes.
Palavras-chave: Estrutura Concetual; Setor Público; Setor Privado; SNC; SNC AP

Oliveira, Pedro Miguel1  & Natário, Maria Manuela Santos
Publicação:  Revista Egitânia Sciencia, Nº18, 103-124Janeiro-Julho, 2016 
Indexação: SciELO – Bireme
ISBN: 1646-8848
Innovation Performance Within A Regional Agro-Food Supply Chain - The 
Pattern Of Productive Specialization Of Tagus Valley
Resumo/ Abstract
This paper aims to analyse the innovation performance, within a set of economic activities - namely 
the regional agrofood supply chain - that characterize the pattern of productive specialization of Tagus 
Valley, under the hypothesis of several determinant factors, of entrepreneurial and/or territorial nature, 
framed by an analysis model extensible to other regions. Following an investigation of interpretative 
nature, methodology for collecting data was guided through triangulation of sources: direct observation; 
semi-structured interviews to individuals representing the various categories of agents involved, and 
documentary research. These were complemented with an inquiry to business agents, whose data were 
subject to statistical treatment. Besides the identification of an important set of deficits of institutional 
nature, inhibitors of innovation performance, the study also allowed formulating various proposals for 
the purpose of territorial governance, highlighting the need to strengthen the transfer of knowledge to the 
micro and small companies engaged in agricultural activities. In general, this paper proposes an analytical 
framework to a better understanding of innovation dynamics in any region according to its specificities 
including the role of public institutions in this process.

Saraiva, Helena; Carlos, João P.M.1; Gabriel, Vítor M. & Daniel, Ana Cristina M.
Publicação: Revista Portuguesa de Contabilidade
ISBN/ISSN: 2182-2042
A Contabilidade e o Interesse Público - Controlo Interno e Mudança na 
Administração Pública: Apresentação de um Caso
Resumo/ Abstract
Nas últimas décadas produziu-se uma das maiores mudanças da história da Administração Pública (AP) 
portuguesa. Este processo de mudança ancorou-se no conceito damodernização administrativa, a qual 
se relaciona com objetivos de simplificação, eficiência e transparência, no sentido de prestar melhores 
serviços aos cidadãos-clientes. Neste ambito surge, entre outros, o Sistema de Controlo Interno como 
uma ferramenta crucial, com o objetivo de assegurar que a organização respeite políticas e objetivos, 
salvaguarde ativos, evitando fraudes e erros, assim como assegurar o cumprimento dos requisitos legais 
e regulamentares. Este paper analisa o papel da Inspeção Geral do Ministério da Solidariedade e da 
Segurança Social, um serviço que tem por missão apreciar a legalidade e regularidade dos atos praticados 
pelos serviços e organismos do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, bem como avaliar a sua 
gestão e os seus resultados, através da realização de auditorias entre outras técnicas de revisão e validação.
Palavras-chave: Administração pública; Accountability; Modernização; Auditoria; Controlo interno
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Segura, Liliane1 ; Formigoni, Henrique1; Abreu, Rute & Costa, Rogerio Guedes1  
Publicação: Revista Eletrônica do Departamento de Ciências Contábeis 
& Departamento de Atuária e Métodos Quantitativos
ISBN/ISSN: 2446-9513
A Relação Entre a Presença de Mulheres no Conselho e o Gerenciamento de 
Resultados nas Companhias Abertas Brasileiras
Resumo/ Abstract
Os estudos sobre as mulheres e sua participação nas empresas têm ganhado grande relevância nos últimos 
anos. Em vários estudos sobre a presença de mulheres no conselho de administração, entretanto, ainda não 
existe um consenso sobre sua relação com o gerenciamento de resultados contábeis. Este artigo buscou 
identificar se a presença de mulheres no Conselho de Administração possui relação com o gerenciamento 
de resultados. Foi analisada uma amostra de 81 empresas da Bovespa, no período de 2008 a 2011. O 
tratamento de dados foi feito por regressão múltipla de painéis com efeitos fixos e, posteriormente com o 
método GMM. Percebeu-se pequena a participação de mulheres. Foi encontrada uma relação positiva e 
significativa entre o gerenciamento de resultados e a presença de mulheres no conselho de administração.
Palavras-chave: Mulheres; Gerenciamento de resultados; Painel de dados.
Santos, Roberto1 & Saraiva, Helena
Publicação: Contabilista - Revista da Ordem dos Contabilistas 
Certificado 
ISBN/ISSN: 1645-9237
Contabilidade Pública Versus Contabilidade Privada em Portugal – Análise 
das Estruturas Conceptuais
Resumo/ Abstract
Na atualidade, em Portugal e no mundo, muitos esforços têm sido feitos no sentido de harmonizar 
sistemas de contabilidade.  Estes esforços advêm de uma crescente necessidade de harmonizar informação 
económica no sentido em que seja possível a sua comparação nos diferentes âmbitos económicos. Essa 
necessidade resulta da criação de agrupamentos económicos, quer seja a nível regional, nacional ou 
internacional. Foi assim impulsionado um conjunto de reformas que permitissem a comparabilidade 
entre os diferentes agrupamentos. Um dos mais importantes no nosso contexto é a União Europeia. Este 
trabalho focar-se-á especificamente na comparação entre a contabilidade do setor público e a do setor 
Contabilidade pública versus contabilidade privada em Portugal – análise das estruturas conceptuais 
privado em Portugal, na versão apresentada pela recente legislação que implica a aplicação de um novo 
normativo a partir de 2016. Estes setores, embora em progressiva convergência, têm um tratamento 
diferenciado derivado das suas características, finalidades e estruturas.

Saraiva, Helena & Gabriel, Vítor
Publicação: Revista Portuguesa de Estudos Regionais
ISBN/ISSN: 1645-586X
Determinantes da Certificação da Qualidade nas Autarquias Portuguesas
Resumo/ Abstract
Nas últimas décadas produziu-se uma das maiores mudanças da história da Administração Pública (AP) 
portuguesa. Este processo de mudança ancorou-se no conceito da modernização administrativa, o qual 
se relaciona com objetivos de simplificação, eficiência e transparência, no sentido de prestar melhores 
serviços aos cidadãos-clientes. Estes objetivos podem ser consubstanciados através de abordagens de 
Gestão da Qualidade, conceito este centrado na focalização nas necessidades do cliente, no envolvimento 
e empowerment das equipas e na filosofia da melhoria contínua. O presente paper efetua uma análise 
da evolução em Portugal de uma das formas de implementar um sistema de Gestão da Qualidade, 
consubstanciado num processo de certificação.
As questões de investigação relacionam-se com a perceção da existência de diferenças na opção pela 
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certificação por parte das autarquias portuguesas, recorrendo a testes de diferença de proporções e à 
estimação de regressões logísticas. De entre os resultados principais da análise efetuada, destacam-se as 
fortes assimetrias regionais e municipais, assim como a influência da densidade populacional, enquanto 
variável explicativa da aposta das autarquias na certificação da qualidade.
Palavras-chave: Autarquias; Administração pública; Gestão da qualidade; Modernização.

Saraiva, Helena & Alves, Maria do Céu1

Publicação: Tékhne 
ISBN/ISSN: 1645-9911
DOI: 10.1016/j.tekhne.2016.04.001
 The Use Of The Balanced Scorecard In Portugal: Evolution And Effects On 
Management Changes In Portuguese Large Companies
Resumo/ Abstract
This paper aims to present an historical review on the evolution of Balanced Scorecard’s use inPortuguese 
largest companies, since its appearance until the present day, and also to perform an analysis of the current 
situation regarding the use of this management tool inPortuguese territory. The question to be studied 
is --- how has the use of the BSC performed and evolved in Portugal, in the last 20 years, and how the 
application of the tool contributes to changes in management. Initially it has been conducted research on 
studies carried out in Portugal about the application of the BSC, having been identified three major studies 
performed within the territory: the first starting the end of 1999, the second carried from 2004 onwards, 
the last study was conducted throughout 2009. To complete the information provided by these studies it 
was conducted another research on the current conditions of the use of the BSC as well as of relevant level 
of application depth, and its relations to organizational change and evolution on management practices. 
This was pursued by identification of both academic works on the subject and main technical books 
printed in Portugal on the theme. Thus we were able, as a result of the present study, to present a clear 
picture about the use of BSC in Portugal since its listing and disclosure until the presente.
Palavras-chave: Balanced Scorecard; Portugal; Large companies; Practical application; Changes in 
management.

Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo | Physical 
Education, Sport and Performing Art

Alves, Ana R.1; Marta, Carlos; Neiva, Henrique P.1; Izquierdo, Mikel1 & Marques, 
Mário C. 1
Publicação: Journal of Strength and Conditioning Research 
ISBN: ISSN: 1064-8011
DOI: 10.1519/JSC.0000000000001294
Concurrent Training In Prepubescent Children: The Effects Of 8 Weeks Of 
Strength And Aerobic Training On Explosive Strength And Vo2max
Resumo/ Abstract
The purpose of this study was to compare the effects of 8-week training periods of strength training alone 
(GS), combined strength and aerobic training in the same session (GCOM1), or in 2 different sessions 
(GCOM2) on explosive strength and maximal oxygen uptake (V_ O2max) in prepubescent children. Of 
note, 168 healthy children, aged 10–11 years (10.9 6 0.5), were randomly selected and assigned to 3 training 
groups to train twice a week for 8 weeks: GS (n = 41), GCOM1 (n = 45), GCOM2 (n = 38) groups, and 
a control group (GC) (n = 44; no training program). The GC maintained the baseline level, and trained-
induced differences were found in the experimental groups. Differences were observed in the 1 and 3-kg 
medicine ball throws (GS: +5.8 and +8.1%, respectively; GCOM1: +5.7 and +8.7%, respectively; GCOM2: 
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+6.2 and +8%, respectively, p , 0.001) and in the countermovement jump height and in the standing long 
jump length (GS: +5.1 and +5.2%, respectively; GCOM1: +4.2 and +7%, respectively; GCOM2: +10.2 
and +6.4%, respectively, p , 0.001). In addition, the training period induced gains in the 20-m time (GS: 
+2.1%; GCOM1: +2.1%; GCOM2: +2.3%, p , 0.001). It was shown that the experimental groups (GCOM1, 
GCOM2, and GS) increased V_ O2max, muscular strength, and explosive strength from pretraining to 
posttraining. The higher gains were observed for concurrent training when it was performed in different 
sessions. These results suggest that concurrent training in 2 different sessions seems to be an effective and 
useful method for training-induced explosive strength and V_ O2max in prepubescent children. This 
could be considered as an alternative way to optimize explosive strength training and cardiorespiratory 
fitness in school-based programs. Palavras-chave: Sequence, Exercise, Youth, Power.

Alves, Ana R.1 ; Marta, Carlos; Neiva1, Henrique P.1; Izquierdo, Mikel1; Marques, 
Mário C.1

Publicação: Journal of Strength and Conditioning Research
ISBN/ISSN: 1064-8011
DOI: 10.1519/JSC.0000000000001431
Does Intrasession Concurrent Strength And Aerobic Training Order Influence 
Training-Induced Explosive Strength And Vo2max In Prepubescent Children?
Resumo/ Abstract
The aim of this study was to analyze the interference of strength and aerobic training order over an 8-week 
period on explosive skills and maximal oxygen uptake (VO2max) in prepubescent children. One hundred 
and twenty-eight prepubescent children aged 10-11 years (10.9±0.5 years) were randomly selected and 
assigned to one of the three groups: intrasession concurrent aerobic prior to (GAS: n=39) or after strength 
training (GSA: n=45) or control group (GC: n=44; no training program). The GC maintained their baseline 
level performance, and training-induced differences were found in the experimental groups. Increases 
were found in the 1 kg and 3 kg medicine ball throws: GAS: +3%, +5.5%, p<0.05, p<0.001; GSA: +5.7%, 
+8.7%, p<0.001, respectively; in the counter movement jump height and standing long jump length: GAS: 
+6.5%, +3.4%, p<0.05; GSA: +7%, +4.5%, p<0.001, respectively; in the 20 m shuttle run time: GAS: +2.3%; 
GSA: +4.6%, p<0.001; and, in the VO2max: GAS: +7.3%, p<0.001; GSA: +3.8%, p<0.001 from pre- to 
post-training. All programs were effective, but GSA produced better results than GAS for muscle strength 
variables, and GAS produced better results than GSA for aerobic capacity variables. The present study 
explored an unknown issue and added useful information to the literature in this area. These training 
methods should be taken into consideration to optimize explosive strength and cardiorespiratory fitness 
training in school-based programs and sports club programs.
Palavras-chave: Youth; Power; Cardiorespiratory; Muscular Conditioning; Sequence.

Barbosa, Tiago M.1; Goh, Wan X.1; Morais, Jorge E.1; Costa, Mário J. & Pendergast, 
David1 
Publicação: Frontiers in Psychology 
ISBN/ISSN: 1664-1078
DOI:10.3389/fpsyg.2016.01566
Comparison Of Classical Kinematics, Entropy, And Fractal Properties As 
Measures Of Complexity Of The Motor System In Swimming
Resumo/ Abstract
The aim of this study was to compare the non-linear properties of the four competitive swim strokes. 
Sixty-eight swimmers performed a set of maximal 4 × 25 m using the four competitive swim strokes. 
The hip’s speed-data as a function of time was collected with a speedo-meter. The speed fluctuation 
(dv), approximate entropy (ApEn) and the fractal dimension by Higuchi’s method (D) were computed. 
Swimming data exhibited non-linear properties that were different among the four strokes (14.048 ≤ 
dv ≤ 39.722; 0.682 ≤ ApEn ≤ 1.025; 1.823 ≤ D ≤ 1.919). The ApEn showed the lowest value for front-
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crawl, followed by breaststroke, butterfly, and backstroke (P < 0.001). Fractal dimension and dv had the 
lowest values for front-crawl and backstroke, followed by butterfly and breaststroke (P < 0.001).  It can 
be concluded that swimming data exhibits non-linear properties, which are different among the four 
competitive swimming strokes.
Palavras-chave: Swimming; Non-linear parameters; Variability; Predictability; Complexity; Human 
movement.

Bartolomeu, Raul F. 1; Barbosa, Tiago M.1; Morais, Jorge E.1; Lopes, Vítor P.1; 
Bragada,José A.1 & Costa, Mário J. 
Publicação: Women & Health 
ISBN/ISSN: 1541-0331
DOI:10.1080/03630242.2016.1164272
The Aging Influence On Cardiorespiratory, Metabolic, And Energy Expenditure 
Adaptations In Head-Out Aquatic Exercises: Differences Between Young And 
Elderly Women
Resumo/ Abstract
The purpose of this study was to: (1) establish the relationship between acute physiological responses and 
musical cadence; and (2) compare physiologic responses between young and older women. Eighteen older 
(mean = 65.06 ± 5.77 years) and 19 young (mean = 22.16 ± 2.63 years) women underwent an intermittent 
and progressive protocol performing the head-out aquatic exercise the “rocking horse.” Results showed 
that older women demonstrated lower mean heart rate, blood lactate concentration (bLa), and oxygen 
uptake (VO2) at rest.
Hierarchical linear modeling showed that variations in the rating of perceived effort and individual 
metabolic equivalent of task did not differ significantly by age group. However, during exercise, 
physiological responses of younger women were significantly different than for older women: in mean 
values, for each increased musical beat per minute, mean bLa was 0.003 mmol/l, VO2 was 0.024 ml/
kg/min, and energy expenditure was 0.0001 kcal/kg/min higher for younger women. This study shows 
that increases in musical cadence increased the cardiorespiratory, metabolic, and energy expenditure 
responses. However, these responses during increasing intensity seemed to differ between young and 
older women, with lower values for the elderly group, when performing head-out aquatic exercises.
Palavras-chave: Aquatic exercise; Elderly; Energy expenditure; Heart rate; Metabolic equivalent of tasks; 
Oxygen uptake.

Costa, Mário J.; Barbosa, Tiago M.1; Ramos, Alberto1 & Marinho, Daniel A.1
Publicação: The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2016
ISBN/ISSN: 0022-4707
Effects Of A Swimming Program On Infants’ Heart Rate Response
Resumo/ Abstract
The physiological response has been used to characterize or estimate physical demands while exercising. 
The aim of this study was to analyze the infant’s physiological adaptations over an intervention water 
program. METHODS: Fourteen infants (36±5.08 months old) were tested before (M1) and 4 months after 
(M2) a well-designed swimming program aiming to develop aquatic readiness, cognitive behavior and 
social interaction. The physiological response was assessed based on heart rate measurements (HR , bpm) 
at a sampling rate of 1 Hz during several basic aquatic motor skills: 1) individual displacement in ventral 
position (HR @InD); 2) Individual displacement in vertical position (HR @VD); 3) immersion (HR @
Im); 4) voluntary underwater displacement (HR @UnD); 5) jump from the deck (HR @JD); 6) jump from 
the swimming mat (HR @JM); 7) from a swimming slider (HR @Sli). RESULTS: The HR @Im showed the 
lowest values (~119 bpm) at the end of the program. Main trend was for a HR decreased over time (HR @
Im: -14.17±17.76%; HR @InD: -8.16±9.16%; HR @JD: -10.36±12.70%; HR @Sli: -3.48±6.40%. In all other 
skills, HR remained unchanged. CONCLUSIONS: Our findings suggest that infants experience significant 
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hear rate adaptations while participating on a swimming program. The HR decreases suggests a higher 
capability to perform the basic aquatic motor skills and a less stressful behavior through the lessons.
Palavras-chave: Heart Rate; Physiology; Pediatrics; Swimming; Exercise; Child development.
Espada, Mario C. 1; Costa, Mario J.; Costa, Aldo M.1; Silva, Antonio J.1; Barbosa, 
Tiago M.1 & Pereira, Ana F.1
Publicação: Acta of Bioengineering and Biomechanics
ISBN/ISSN: 1509-409X
DOI: 10.5277/ABB-00223-2014-02
Relationship Between Performance, Dry-Land Power And Kinematics In Master 
Swimmers
Resumo/ Abstract
The purpose of the study was to analyze the relationships between sprint swimming performance, dry-
land power, and kinematics in master swimmers. Twenty-two male master swimmers were separated in 
two groups based on their chronological age: (i) 30–39 years and; (ii) 40–49 years. Maximum dry-land 
power was determined through counter movement jump and 3 kg medicine ball throwing (Hmax and 
Tmax, respectively). Kinematic determinants of performance were measured during a maximal bout of 
15, 25 and 50 m front crawl (T15, T25, T50). Stroke frequency (SF), stroke length (SL) and stroke index 
(SI) were calculated as kinematical aspects of the stroke. In the 30-39 group, SI25 was correlated to T25 
(r = –0.76, p < 0.01, η2 = 0.96), the same was observed between SI50 and T50 (r = –0.83, p < 0.01, η2 = 
0.96). Only SI50 was significantly correlated to T50 (r = –0.86, p < 0.01, η2 = 0.97) in the 40–49 years 
age cohort. In dryland power variables, Hmax and Tmax were only correlated in the younger master 
swimmers group (r = –0.87, p < 0.01, η2 = 0.97). There were no significant differences (p < 0.05) between 
younger (30–39 years) and older (40–49 years) swimmers groups in dry-land tests (Hmax 28.5 ± 5.9 vs. 
26.5 ± 3.9 cm and Tmax 4.2 ± 1.0 vs. 4.2 ± 1.1 m). Our results suggest that swimming performance in 
younger master swimmers (30–39 years) seem more dependent on kinematic swimming variables than on 
strength parameters, which were most related to swimming performance in the older master swimmers 
(40–49 years).
Palavras-chave: Master swimmers; Kinematic; Dry-land power; Performance.

Ferreira, Maria I.1 ; Barbosa, Tiago M.1; Costa, Mário J.; Neiva, Henrique P.1; Vilaça-
Alves, J.1 & Marinho, Daniel A. 1
Journal of Human Sport and Exercise, 11(1): 99-106
Effects Of Swim Training On Energetic And Performance In Women Masters’ 
Swimmers
Resumo/ Abstract
The aim of this study was to analyse and compare the changes of performance and energetic profile of 
female masters swimmers over a season, in three distinct time periods (TP): December (TP1), March 
(TP2) and June (TP3). Eleven female masters swimmers performed an all-out 200 m freestyle to evaluate 
the swimmers’ energetic adaptations. The 200 m freestyle performance, the total energy expenditure (Etot) 
and the partial contribution of aerobic energy source (%Aer), partial contribution of anaerobic lactic energy 
source (%AnL) and partial contribution of anaerobic alactic energy source (%AnAl) contributions were 
estimated or assessed. Female masters swimmers improved significantly the 200 m freestyle performance 
over a season. However, a non-significant improvement was found on their energetic profile. Hence, one 
might speculate that performance improvement might be related to other performance determinants, such 
as, technical enhancement. Aerobic metabolism was the major contributor for Etot whereas anaerobic 
alactic was the second major contributor. 
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Ferreira, Maria I.1; Barbosa, Tiago M.1; Costa, Mário J.; Neiva, Henrique P.1 & 
Marinho, Daniel A.1
Publicação: Journal of Strength and Conditioning Research
ISBN/ISSN: 1064-8011
DOI:10.1519/JSC.0000000000001279
Energetics, Biomechanics, And Performance In Masters’ Swimmers: A 
Systematic Review
Resumo/ Abstract
This study aimed to summarize evidence on masters’ swimmers energetics, biomechanics, and performance 
gathered in selected studies. An expanded search was conducted on 6 databases, conference proceedings, 
and department files. Fifteen studies were selected for further analysis.
A qualitative evaluation of the studies based on the Quality Index (QI) was performed by 2 independent 
reviewers. The studies were thereafter classified into 3 domains according to the reported data: performance 
(10 studies), energetics (4 studies), and biomechanics (6 studies). The selected 15 articles included in 
this review presented low QI scores (mean score, 10.47 points). The biomechanics domain obtained 
higher QI (11.5 points), followed by energetics and performance (10.6 and 9.9 points, respectively). 
Stroke frequency (SF) and stroke length (SL) were both influenced by aging, although SF is more 
affected than SL. Propelling efficiency (hp) decreased with age. Swimming performance declined with 
age. The performance declines with age having male swimmers deliver better performances than female 
counterparts, although this difference tends to be narrow in long-distance events. One single longitudinal 
study is found in the literature reporting the changes in performance over time. The remaining studies are 
cross-sectional designs focusing on the energetics and biomechanics. Overall, biomechanics parameters, 
such as SF, SL, and hp, tend to decrease with age. This review shows the lack of a solid body of knowledge 
(reflected in the amount and quality of the articles published) on the changes in biomechanics, energetics, 
and performance of master swimmers over time. The training programs for this age-group should aim to 
preserve the energetics as much as possible and, concurrently, improve the technique. Training sessions 
should feature a higher percentage of technical drills with the goal of enhancing the swim technique. 
Another goal should be the association of technique enhancement with aerobic and anaerobic sets, 
enabling the swimmer to improve the swimming efficiency.

Gonçalves, Bruno1; Esteves, Pedro; Folgado, Hugo1; Ric, Angel1; Torrents, Carlota1 
& Sampaio, Jaime1

Publicação: Journal of Strength and Conditioning Research
ISBN: 1064-8011
Indexação: IS17Thompson, Web of Science
Effects Of Pitch Area-Restrictions On Tactical Behavior, Physical And 
Physiological Performances
In Atas/Anais do XXI Colóquio da Lusofonia, pp.  , São Miguel, Açores, 24 – 27 
abril de 2014
Resumo/ Abstract
The aim of this study was to identify how pitch area-restrictions affects the tactical behavior, physical and 
physiological performances of players during soccer large-sided games. A 10 vs. 9 large-sided game was 
performed under three experimental conditions: (i) restricted-spacing, the pitch was divided into specific 
areas where players were assigned and they should not leave it; (ii) contiguous-spacing, the pitch was 
divided into specific areas where the players were only allowed to move to a neighboring one; (iii) free-
spacing, the players had no restrictions in space occupation.
The positional data were used to compute players’ spatial exploration index and also the distance, coefficient 
of variation, approximate entropy and frequency of near-in-phase displacements synchronization of 
players’ dyads formed by the outfield teammates. Players’ physical and physiological performances were 
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assessed by the distance covered at different speed categories, game pace and heart rate. Most likely higher 
values were found in players’ spatial exploration index under free-spacing conditions. The synchronization 
between dyads’ displacements showed higher values for contiguous-spacing and free-spacing conditions. 
In contrast, for the jogging and running intensity zones, restricted-spacing demanded a moderate effect 
and most likely decrease compared to other scenarios (~20-50% to jogging and ~60-90% to running). 
Overall, the effects of limiting players’ spatial exploration greatly impaired the co-adaptation between 
teammates’ positioning while decreasing the physical and physiological performances. These results allow 
for a better understanding of players’ decision-making process according to specific task rules and can 
be relevant to enrich practice task design, such that coaches acknowledge the differential effect by using 
specific pitch-position areas restrictions.
Palavras-chave: Swimming, Aging, Technique, Physiology, Swim stroke.

Marta, C.; Casanova, N.; Fonseca, T.; Vila-Chã, C.; Esteves, P.T.; Carvalhal, M.1; 
Marques, M.1 & Marinho, D.1

Publicação: Motricidade, 2(2), 83-95, 2016
ISBN: 1646-107x
DOI: 10.6063/motricidade.6294
Indexação: IS17Thompson, Web of Science
Effect Of Biological, Sociocultural And Motor Variables In The Throwing 
Performance In Prepubescent Children
Resumo/ Abstract
The aim of this study was to analyse the effect of the biological, sociocultural and motor variables in the 
performance of the fundamental motor skill throwing in children aged between 10-11 years old. This was 
a cross sectional study involving 96 children, 49 boys and 47 girls (10.94 ± 0.52 years). It was evaluated the 
product (distance) and process (motor pattern) of throwing. To analyse the differences between groups in 
the throwing distance an analysis of variance (ANOVA) and a t-test were used. To analyse the differences 
between groups in terms of the distance of throw we used t-test while U de Mann-Whitney and Kruskal-
Wallis tests were used to depict differences in the patterns of throw. The Pearson correlation was used to 
analyse the associations between experimental variables. The evaluation of the effects of the factors on 
the performance of throw was performed using the General Linear Model. The children situated at the 
mature stage of all the throwing components had the best performance (p< 0.001). There was a high-
sized effect of the number of rooms of the house (ηp2= 0.995; p= 0.043), time spent playing electronic 
games on Saturday (ηp2= 0.995; p= 0.044), height (ηp2= 0.995; p= 0.045), and sex of the friend whom 
the child plays with (ηp2= 0.996; p= 0.040) on the throwing performance. We can conclude that beside a 
biological influence, the performance of the manipulative skill throwing in pre-pubertal ages appears to 
be relevantly influenced by socio-cultural variables.

Reverter-Masía, Joaquim1 ; Adell Pla, Luis1; Hernández-González, Vicenç1; Jové-
Deltell, Carme1 & Fonseca, Teresa
Publicação: Educación Física y Ciencia, 18(2), e011, diciembre 2016
ISBN: ISSN 2314-2561
Indexação: SciELO – Bireme
Influencia Del Mes De Nacimiento Para Jugar En El Fútbol Profesional Español
Resumo/ Abstract
Los niños nacidos más tarde dentro del año de competición sufren de menores posibilidades de promoción, 
debido a su menor grado de madurez física, mental y emocional. Este fenómeno, es conocido como Efecto 
Relativo de la Edad o RAE. Objetivos: determinar si la fecha de nacimiento (mes de nacimiento) es un 
factor que interviene en la configuración de los equipos profesionales del fútbol español. Método: Se 
determinan los meses de nacimiento de los jugadores de la primera y segunda división del fútbol española. 
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Un total de 42 equipos profesionales fueron analizados. Los datos se dispusieron en semestres y trimestres. 
Resultado: Hay una fuerte tendencia a la selección de los jugadores profesionales nacidos en los primeros 
trimestres del año frente a los nacidos en los últimos. Como conclusión en España hay un predominio de 
jugadores de fútbol profesionales en función del mes de nacimiento.

Silva, P.1; Duarte, R.1; Esteves, P.; Travassos, B.1 & Vilar, L.1

Publicação: International Journal of Performance Analysis in Sport, 16, 
753-768, 2016 
ISBN: 1474-8185
Indexação: IS17Thompson, Web of Science
Application Of Entropy Measures To Analysis Of Performance In Team Sports
Resumo/ Abstract
Over the last years, several researchers have been claiming that team ball sports may be viewed as 
dynamical systems and, thus, they should be thoroughly investigated using congruent concepts and tools. 
The study of variability in the sport performance domain has shown potential to contribute with valuable 
information about tactical behaviours related with space and time management within ever changing 
task constraints featuring team sports contests. Here we detail how different entropy measures have been 
applied to the study of performance variability to uncover the interactions underlying players and teams’ 
performances. With that purpose, urging issues related with information entropy, approximate entropy 
and sample entropy applications are discussed as a mean to enrich the state of the art in team sport 
performance. In sum, measurements of entropy in team sports have shown great potential to assess the 
uncertainty of players’ spatial distributions and dominant regions areas and of several collective team 
behaviours (e.g., team synchrony and team dispersion) throughout the course of a match. Entropy can 
also be used as a potential tool to identify expert performances and differentiate skilled from novice 
athletes. Future holds many other applications of this statistic in the context of performance analysis in 
sports, and the inclusion of new and more sophisticated entropy algorithms.
Keywords: variability, sports.

Travassos, Bruno1; Bourbousson, Jerome1; Esteves, Pedro Tiago; Marcelino, Rui1; 
Pacheco, António1 & Davids, Keith1
Publicação: Human Movement Science, 47, 98–105, 2016
ISBN: 0167-9457 
Indexação: IS17Thompson, Web of Science
Adaptive Behaviours Of Attacking Futsal Teams To Opposition Defensive 
Formations
Resumo/ Abstract
This study evaluated tendencies towards flexibility/stability of coordinated behaviours in international 
futsal teams, considered as complex collective systems, according to changes in opposition defensive 
formations. Six games of two international futsal teams (Spain and Portugal) were selected for Social 
Network Analysis to capture the coordination tendencies that emerge in the tactical behaviours of 
players when performing against different defensive formations. Ball trajectories in each offensive pattern 
of play were notated in an adjacency matrix where each entry accounted for the linkages between 12 
spatial field areas.Each offensive play was coded according to the defensive formation of an opposing 
team (i.e. conservative or risky formation). Results revealed similar network properties between teams 
when competing against more risky defensive formations, while notable differences were observed against 
conservative defences. Effect of defensive formation of opponents on macro network properties was 
observed in both the Portuguese and Spanish teams. At a meso-level, only the Spanish national team 
exhibited notable changes, suggesting a greater level of adaptability to unfolding performance events. The 
observed flexibility in tactical behaviours of the Spanish team appeared to express their greater expertise 
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levels.

Humanidades, Secretariado e Tradução | Humanities, Secretarial 
and Translation

Arau Ribeiro, M.C., Silva, M.M1. , Morgado, M.M.1 & Coelho, M.M.1
Publicação: CASALC Review – Czech and Slovak Association of 
Language Centers: Sharing Innovations, Research, Methodology and 
Best Practices, 2015-2016, 5 (2). | https://www.cjv.muni.cz/cs/casalc-
review-2015-2016-vol-5-no-2/
Promoting Dynamic Clil Courses In Portuguese Higher Education: From Design 
And Training To Implementation
Resumo/ Abstract
This article demonstrates the method, procedures and results of a national research project aiming to 
implement Content and Language Integrated Learning (CLIL) courses in Portuguese higher education 
(HE). ReCLes.pt, the Network Association of Language Centres in HE in Portugal, carried out a review 
of the literature and an extensive needs analysis based on interviews with administrators and subject 
teachers to substantiate this need for CLIL in HE. The first 10-hour CLIL teacher training pilot courses, 
conceived of as Communities of Practice, involved learning to deal with approaches to teaching language 
and content by scaffolding and applying a terminology-based approach, all of which was systematized 
in a collaboratively written training guide. Data gathering instruments were created for observation, 
questioning and documenting, which served to analyse the results and assess the sustainability of the 
interrelated objectives of creating further CoPs so that more and better CLIL modules can be implemented 
across the country.

Figueiredo, Rosa Branca  
Publicação: Civitas Hominibus
ISBN/ISSN:2391-5145
Soyinka’s Use Of Satire To Forecast The Evolution Of Civilizations: The Power 
Drive Is The Supreme Evil 
Resumo/ Abstract
Wole Soyinka, Africa’s first Nobel Laureate for Literature, has a well-deserved reputation as the most 
consistently trenchant satirist among African writers. He has throughout his career written plays and 
occasional sketches which directly focus on current social and political evils and heap mockery on their 
perpetrators. He will remain an important figure among conscientious writers and political analysts of the 
African continent for as long as the world of literature shapes our sense of things, of history and culture, 
politics and street life, gender and issues about women, hope and despondency, life and death. Like very 
few writers writing today, Soyinka will be remembered not simply for the personal sacrifices he has made 
to his nation and the African continent but also for the wealth of literary legacy he has already bequeathed 
to mankind. Indeed, the evidence everywhere in the world shows that Soyinka’s literature and cultural 
theories have attracted enormous popularity, patronage and commentaries.

Marques, Fernando Carmino
Publicação: Pessoa Plural 
ISBN /ISSN:2212-4179
Pessoa na Língua de Baudelaire
Resumo/ Abstract
Sob o título Poèmes Français Patricio Ferrari (em colaboração com Patrick Quillier) reúne num só 
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volume a produção poética de Fernando Pessoa na língua de Baudelaire, colocando assim à disposição do 
público francófono, conhecedor ou não da obra do poeta do “drama em gente”, os poemas por ele escritos 
directamente em francês. Publicado em 2014 na coleção Clepsydre da editora parisiense La Différence, 
o livro fornece em mais de quatrocentas páginas, além de poemas completos, inacabados, ou em esboço, 
uma ampla informação paratextual suscetível de contribuir para uma mais fácil contextualização desta 
componente da obra pessoana.

Marques, Fernando Carmino
Publicação: Pessoa Plural 
SBN /ISSN:2212-4179
Pierre Hourcade e a Descoberta de Fernando Pessoa: Novas Cartas e Outros 
Escritos  
Resumo/ Abstract
IEste artigo tem por finalidade assinalar o contributo histórico de Pierre Hourcade para o conhecimento 
e a divulgação da obra poética de Fernando Pessoa no estrangeiro, nomeadamente nos países de língua 
francesa. Hourcade, que teve o privilégio de conviver em Lisboa com o poeta, de quem era amigo, entre 
1930 e 1935, foi não somente o seu primeiro tradutor mas também um pioneiro ao afirmar, em vários 
artigos, publicados desde 1930, que Pessoa era o mais importante dos poetas portugueses e um dos maiores 
nomes da poesia mundial. Pelo seu relacionamento com Fernando Pessoa, a visão de Pierre Hourcade 
sobre o homem e a obra constitui uma referência imprescindível no universo pessoano.
Palavras-chave: Pierre Hourcade; Fernando Pessoa; Países de língua francesa; João Gaspar Simões; Análise 
literária.

Saúde | Health

Antunes Viegas, Daniel1 ; Rodrigues, Márcio; Francisco, Joana1; Falcão, Amílcar1; 
Alves, Gilberto1 & Santos, Adriana1

Publicação: European Journal of Pharmaceutical Sciences, 89, 61-72, 
June 2016   
Indexação: Scopus da Elsevier 
Development And Application Of An Ex Vivo Fosphenytoin Nasal 
Bioconversion/Permeability Evaluation Method 
Resumo/ Abstract
There is an increasing interest in the intranasal delivery of central nervous system-active drugs due to the 
existence of a direct nose-to-brain connection. However, poor solubility limits the amount of drug that can 
be administered within an aqueous solution. In the present work, the objectives were to develop an ex vivo 
bioconversion/permeability evaluation method and to study the ex vivo bioconversion of the hydrophilic 
phosphate ester prodrug fosphenytoin (FOS) to the active drug phenytoin (PHT) and their comparative 
nasal permeation. Bioconversion/permeability studies were performed in excised porcine nasal mucosa 
mounted in Ussing chambers. The physical integrity of the tissues was evaluated by measurement of the 
transepithelial electrical resistance (TEER). The simultaneous quantitative assay of FOS, PHT and its major 
metabolite, 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin (HPPH) was developed and validated according to 
international guidelines using a liquid chromatography analytical method. The FOS bioconversion rate 
and PHT and FOS apparent permeability coefficients (Papp) were determined at different time points. 
FOS bioconversion was also qualitatively investigated in human nasal mucus.
The developed liquid chromatography method combines a fast and inexpensive sample preparation with 
inactivation of the enzymatic metabolism of the prodrug during sample manipulation and storage. It was 
linear, precise, accurate, and presented a high analyte recovery. FOS was converted ex vivo to PHT but 
the metabolite HPPH was not detected. The bioconversion rate increased with FOS concentration and 
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with time, which suggests a diffusion-limited process. FOS was also converted to its active drug by human 
nasal mucus. A novel mathematical data analysis method was developed to reduce the bias introduced 
by variable mucosal TEER in the permeability results. At comparable FOS and PHT concentrations the 
ln(Papp PHT) of both compounds showed little difference, which indicates that the use of a hydrophilic 
and charged prodrug did not hinder overall drug permeation. At the highest tested FOS concentration it 
was possible to quantify FOS in the receiver chambers, meaning that at a sufficiently high concentration 
the FOS permeation rate overcame its bioconversion rate. The ln(Papp PHT) tended to similar equilibrium 
values as the assay progressed, but with higher FOS concentrations that equilibrium was attained faster. 
Acidic pH reduced the permeability of both PHT and FOS. 
The developed bioconversion/permeability evaluation method will constitute an important tool to 
select the most promising formulations before proceeding to in vivo studies. Importantly, it allowed the 
demonstration of phosphatase activity and FOS bioconversion in nasal mucosa, aswell as the prodrug’s 
nasal permeation potential. Furthermore, this study demonstrates the possibility of formulating phosphate 
prodrugs of poorly soluble central nervous system-active drugs as a strategy to increase the solubilized 
drug doses administered through the nasal route.

Araújo, André; Sarraguça, M. C. 1; Ribeiro, Maximiano & Coutinho, Paula
Publicação: Environmental Geochemistry and Health   
DOI: 10.1007/s10653-016-9829-x 
Physicochemical Fingerprinting Of Thermal Waters Of Beira Interior Region Of 
Portugal 
Resumo/ Abstract
Mineral natural waters and spas have been used for therapeutic purposes for centuries, with Portugal being 
a very rich country in thermal waters and spas that are mainly distributed by northern and central regions 
where Beira Interior region is located. The use of thermal waters for therapeutic purposes has always been 
aroused a continuous interest, being dependent on physicochemical fingerprinting of this type of waters 
the indication for a treatment in a specific pathological condition. In the present work, besides a literature 
review about the physicochemical composition of the thermal waters of the Beira Interior region and 
its therapeutic indications, it was carried out an exhaustive multivariate analysis—principal component 
analysis and cluster analysis—to assess the correlation between different physicochemical parameters 
and the therapeutic indications claims described for these spas and thermal waters. These statistical 
methods used for data analysis enables classification of thermal waters compositions into different groups, 
regarding to the different variable selected, making possible an interpretation of variables affecting water 
compositions. Actually, Monfortinho and Longroiva are clearly quite different of the others, and Cro ́ 
and Fonte Santa de Almeida appear together in all analysis, suggesting a strong resemblance between 
these waters. Thereafter, the results obtained allow us to demonstrate the role of major components of the 
studied thermal waters on a particular therapeutic purpose/indication and hence based on compositional 
and physicochemical properties partially explain their therapeutic qualities and beneficial effects on 
human health. This classification agreed with the results obtained for the therapeutic indications approved 
by the Portuguese National Health Authority and proved to be a valuable tool for the regional typology 
of mineral medicinal waters, constituting an important guide of the therapeutic armamentarium for well 
and specific-oriented pathological disturbs.
Palavras-chave: Thermal water; Physicochemical composition; Therapeutic indications; Beira Interior; 
Portugal; Multivariate analysis.

Corte, Agostinha & Brito, Irma1  
Publicação:  Millenium - Revista do instituto Politécnico de Viseu    
ISBN: 1647-662X  
Indexação: Latindex e DIALNET
Valores de Vida em Estudantes do Ensino Superior Envolvidos em Educação 

1 Investigador Externo

ARTIGOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS /
ARTICLES IN SCIENTIFIC REVIEWS



PUBLICAÇÕES/PUBLICATIONS

36

Pelos Pares 
Resumo/ Abstract
A Educação pelos Pares é uma estratégia de duplo empowerment que, utilizada na educação para a 
saúde, pode beneficiar tanto o educador como o educando. Explorou-se a relação entre a atribuição de 
importância aos valores de vida e as características sociodemográficas, os estilos de vida, o sentido de 
coerência interna e a auto estima. Estudo qualitativo e quantitativo e recolha de dados por questionário 
de autopreenchimento a uma amostra de 396 participantes. 48.0% da amostra Já realizou voluntariado 
consideraram importante ter simpatia, ser comunicativo, ter responsabilidade e vontade facilitava as 
intervenções; as dificuldades eram falta de tempo, a insegurança e timidez. Os Valores de Vida mais 
pontuados foram a Responsabilidade e Preocupação com os outros. Para a autoestima e o sentido de 
coerência revelaram resultados com níveis elevados sem diferença estatisticamente significativa. Nos 
estilos de vida, o padrão de consumo de bebidas alcoólicas em contextos recreativos e comportamentos 
de adesão a proteção sexual, verificou-se forte associação com os valores de vida Saúde e atividade física e 
Humildade. Estes resultados evidenciam que quanto mais comportamentos de risco menor é a preocupação 
com a saúde; e que quanto maior o sentido de responsabilidade e de preocupação com os outros e com a 
família, menores são os comportamentos de risco. Os resultados desta investigação apontam para incluir 
na formação de educadores de pares reflexões sobre valores de vida como uma estratégia para uma maior 
auto-suficiência, resiliência e responsabilidade pessoal e social e ainda para que se sintam mais confiantes 
em intervenções no terreno.

Ferreira, Ana1; Rodrigues, Márcio; Falcão, Amílcar1 & Alves, Gilberto1

Publicação: Journal of Chromatographic Science, 54(8), 1352-1358, 
September 2016 
ISBN ISSN: 00219665
Indexação: Scopus da Elsevier
A Rapid And Sensitive Hplc–Dad Assay To Quantify Lamotrigine, Phenytoin And 
Its Main Metabolite In Samples Of Cultured Heparg Cells 
Resumo/ Abstract
A sensitive and fast high-performance liquid chromatography-diode-array detection assay was developed 
and validated for the simultaneous quantification of 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin (HPPH), 
phenytoin (PHT) and lamotrigine (LTG) in samples of cultured HepaRG cells. Chromatographic 
separation of analytes and internal standard (IS) was achieved in 15 min on a C18-column, at 35°C, using 
acetonitrile (6%), methanol (25%) and a mixture (69%) of water-triethylamine (99.7:0.3, v/v; pH 6.0), 
pumped at 1 mL/min. The analytes and IS were detected at 215 or 235 nm. Calibration curves were linear 
with regression coefficients >0.994 over the concentration ranges of 0.1-15 µg/mL for HPPH; 0.15-30 µg/
mL for PHT and 0.2-20 µg/mL for LTG. The method showed to be accurate (bias value of ±10.5 or ±17.6% 
in the lower limit of quantification, LLOQ) and precise (coefficient variation ≤8.1 or ≤15.4% in the LLOQ), 
and the absolute recovery of the analytes ranged from 62.5 to 96.9%. HepaRG cells have emerged as a very 
promising in vitro model to evaluate metabolic, drug interaction and/or pharmacokinetic studies, and 
this methodology will be suitable to support subsequent studies involving the antiepileptic drugs PHT 
and LTG.

Ferreira, Ana1; Rodrigues, Márcio; Falcão, Amílcar1 & Alves, Gilberto1

Publicação: Chromatographia, 79(9-10), 581-590, May 2016   
ISBN/ISSN: 00095893  
Indexação: Scopus da Elsevier
Hplc–Dad Method For The Quantification Of Carbamazepine, Oxcarbazepine 
And Their Active Metabolites In Heparg Cell Culture Samples 
Resumo/ Abstract
A new, sensitive and fast high-performance liquid chromatography–diode-array detection assay is herein 
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reported, for the first time, to simultaneously quantify carbamazepine (CBZ), oxcarbazepine (OXC), and the 
active metabolites carbamazepine-10,11-epoxide (CBZ-E) and licarbazepine (LIC) in HepaRG cell culture 
medium samples. Chromatographic separation of analytes (CBZ, CBZ-E, OXC, LIC) and internal standard 
(IS) was achieved in less than 15 min on a C18-column, at 35 °C, using a mobile phase composed of water/
methanol/acetonitrile (69:25:6 v/v/v) pumped at 1 mL min−1. The analytes and IS were detected at 215 
nm. The method proved to be selective, accurate (bias ± 14.6 %), precise (coefficient of variation ≤13.1 
%) and linear (r2 ≥ 0.9901) over the concentration ranges of 0.1–15 μg mL−1 for CBZ; 0.1–5 μg mL−1 for 
CBZ-E and OXC; and 0.1–40 μg mL−1 for LIC. Furthermore, the absolute recovery of the analytes ranged 
from 64.5 to 96.9 % and their stability was demonstrated in the studied conditions. This validated HPLC 
assay will be a suitable tool to support future in vitro metabolism profiling, drug interaction and other 
pharmacokinetic-based studies in HepaRG cells involving these antiepileptic drugs (CBZ and OXC) and 
their main metabolites.

Herdeiro, M.T. 1; Soares S.1; Silva T.1; Roque F. & Figueiras, A.1
Publicação: Fundamental & Clinical Pharmacolology 2016, 30(5):440-9   
DOI: 10.1111/fcp.12207 
Indexação: IS17Thompson, Web of Science
Impact Of Rosiglitazone Safety Alerts On Oral Antidiabetic Sales Trends: A 
Country-Wide Study In Portugal 
Resumo/ Abstract
Pharmacovigilance systems are important to monitor the safety of on-market drugs after approval. The 
aim of this study was to assess the impact of rosiglitazone safety alerts on trends in the sale of rosiglitazone 
and other oral antidiabetic drugs. An ecological study was conducted, using temporally aggregated data 
and linking safety alerts to countrywide sales of all oral antidiabetic drugs in Portugal from January 2002 
to December 2012. Sales figures for oral antidiabetic drugs marketed in Portugal were supplied by IMS 
Health Portugal with a breakdown by active substance and fixed combinations. The number of defined 
daily doses per 1000 inhabitants per day (DIDs) of each oral antidiabetic drug sold to the estimated diabetic 
population using oral antidiabetic drugs in Portugal was calculated. Particular attention was paid to the case 
of rosiglitazone, with the results being adjusted for changes in rosiglitazone reimbursement policies. A total 
of four safety alerts were issued about rosiglitazone. Rosiglitazone sales registered an increase of 32.9% (0.202 
DIDs; P < 0.001) after the first alert (risk of macular oedema or worsening of pre-existent macular oedema) 
in January 2006. After subsequent alerts about cardiovascular risks, this trend was not, however, repeated 
and sales fell. Following the January 2006 and January 2008 safety alerts, rosiglitazone sales described a long-
term downward trend, with decreases of 3.75% (-0023 DIDs; P > 0.05) and 0.24% (-0.001 DIDs; P > 0.05), 
respectively. It is important to promote the dissemination and publication of drug safety alerts.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27259384

Herdeiro M.T.1 ; Bastos P.D.1; Teixeira-Rodrigues A. 1 & Roque F.
Publicação: Clinical Therapeutics 2016, 38(9):2118-2126    
DOI: 10.1016/j.clinthera.2016.07.171 
Indexação: IS17Thompson, Web of Science
Medicinal Product Regulation: Portugal´S Framework 
Resumo/ Abstract
PURPOSE:The pharmaceutical industry is one of the most tightly regulated sectors, and it is essential to 
know each country’s legal framework to understand the regulation, approval, and marketing of medicinal 
products for human use. This article describes the main statutes and procedures governing medicinal 
products for human use in Portugal and the role of the country’s National Medicines and Health Products 
Authority (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.; INFARMED).
METHODS: From the most recently available data, an update of requests and approvals concerning 
marketing authorizations, variations, pricing, and reimbursements is provided. Data were sourced from 
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the INFARMED website, Infomed (database of medicinal products for human use), and periodic reports 
issued by national authorities. Organic laws, acts, and law decrees published in the government gazette 
(Diário da República) are cited and reproduced as required.
FINDINGS: In 2015 Portugal ranked fifth in the European System of Medicines Evaluation in terms of 
the number of completed procedures as a reference member state. Approximately 80% of all approved 
drug applications in Portugal in 2015 were for generic drugs, mostly pertaining to the nervous system. In 
Portugal, INFARMED monitors drug quality, safety profile, and efficacy in all stages of the drug life cycle, 
ensuring patients’ safety.
IMPLICATIONS: The Portuguese market for medicinal products for human use has been appreciably 
changed by the advent of generic drugs. There is an increased trend for new request applications for 
biological and biotechnological substances.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27574988

Jorge, Ana; Carrondo, Ezequiel & Lopes, Fernanda 
Publicação: Revista EGITANIA SCIENCIA, ANO 10; Jan. - Jun. 2016 
ISBN/ISSN: 1646-8848
Indexação: ProQuest; EBSCO; Latindex; Copernicus
Cuidados Paliativos Pediátricos Domiciliários Centrados na Família: 
Contributos Para Uma Orientação Salutogénica 
Resumo/ Abstract
O presente artigo tem como objetivo abordar os cuidados paliativos pediátricos domiciliários centrados na 
família numa perspetiva salutogénica. A pesquisa efetuada em plataformas de bases de dados e em revistas 
científicas revelou um número limitado de estudos centrados no paradigma salutogénico em cuidados 
paliativos. Os cuidados paliativos pediátricos têm como principal objetivo a prestação de cuidados 
domiciliários centrados na família, indo ao encontro das necessidades das famílias, com impacte positivo 
na qualidade de vida da criança. A Associação Europeia de Cuidados Paliativos reconhece a importância 
de centrar os cuidados nas competências e nos recursos da criança e da família e não exclusivamente 
nas suas dificuldades, ou seja, da orientação salutogénica nos cuidados paliativos. Esta nova orientação 
nos cuidados de saúde tem vindo a emergir progressivamente como resultado do desenvolvimento de 
diversos constructos, nomeadamente do sentido interno de coerência e da resiliência. Conclui-se que esta 
mudança de paradigma é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da criança e da família ao 
longo do curso da doença.

Loureiro, R.J.1; Roque, F.; Rodrigues, A.T.1; Herdeiro, M.T.1 & Ramalheira, E.1

Publicação: Revista Portuguesa Saúde Pública. 2016; 3 4(1):77–84   
ISBN: doi.org/10.1016/j.rpsp.2015.11.003 
Indexação: Scopus da Elsevier
O Uso De Antibióticos E As Resistências Bacterianas: Breves Notas Sobre A Sua 
Evolução 
Resumo/ Abstract
The bacterial resistance to antibiotics is actually one of the most relevant public health problems at 
global level, since it presents clinical and economic worrying consequences, and is associated with the 
inappropriate use of antibiotics. Portugal is, in the European context, a country with high antibiotic 
consumption, despite a decrease in the consumption of these drugs in the last years. The bacterial resistance 
to antibiotics has markedly increased being Staphylococcus aureus and Enterococcus the Gram‐positive 
bacteria more resistant to antibiotics, whereas the Gram‐negative bacteria more resistant to antibiotics 
belong to the Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa species and the Enterobacteriaceae 
family.
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Logarinho, F.1; Rosado, T.1; Lourenço, C.1; Barroso, M.1; Araújo, André & Gallardo, 
E.1
Publicação: Journal of Chromatography B   
ISBN: 1570-0232 
DOI: 10.1016/j.jchromb.2016.10.031
Determination Of Antipsychotic Drugs In Hospital And Wastewater Treatment 
Plant Samples By Gas Chromatography/Tandem Mass Spectrometry 
Resumo/ Abstract
The development and performance evaluation of a method for the simultaneous determination of six 
antipsychotic drugs in hospital effluents and wastewater treatment plants (WWTP) samples are herein 
presented. The method involves an off-line mixed mode (reversed-phase and strong cation exchange) 
solid phase extraction (SPE) with gas chromatography (GC) coupled to tandem mass spectrometry (MS/
MS). The present methodology was validated following internationally accepted criteria, and the studied 
parameters included selectivity, linearity, limits of detection (LOD) and quantitation (LLOQ), instrumental 
limits, precision and accuracy, stability and recovery. The procedure was linear for concentrations ranging 
from 0.1 to 10 g/L (0.02 to 2 g/L for haloperidol), with determination coefficients higher than 0.99 for all 
analytes. Intra- and inter-day precision was lower than 15% for all analytes at the studied concentrations, 
while accuracy remained between a ±15% interval. Recoveries ranged from 31% to 83%. Low LODs were 
achieved, between 2 and 10 ng/L, allowing a reliable identification of all analytes at trace levels, using 
only 50 mL as sample volume. All studied parameters complied with the defined criteria and the method 
was successfully applied to gather preliminary results of the determination of antipsychotics on hospital 
effluents and on influent and effluent of WWTPs, opening perspectives for the study of their fate in the 
aquatic environment.

Marques, Alexandra1; Dias, Ana1; Araújo, André; Azevedo, Ana1; Pinto, Paula1 & 
Saraiva, Maria Lúcia1

Publicação: Revista Egitania Sciencia  
ISBN: 1646-8848
Determinação da Constante de Dissociação e Coeficiente de Partição de 
Líquidos Iónicos Farmacêuticos com Atividade Anti-Inflamatória 
Resumo/ Abstract
Os líquidos iónicos (LIs) têm mostrado um enorme potencial em diversas áreas quer a nível laboratorial, 
quer a nível industrial. Estes compostos são geralmente definidos como sais orgânicos constituídos por 
um catião orgânico e um anião orgânico ou inorgânico com pontos de fusão inferiores a 100ºC. Neste 
trabalho foi estudada a interação de LIs contendo o catião colina e os aniões ibuprofenato, naproxenato e 
cetoprofenato, com a Albumina do Soro Humano (ASH) por espetrofluorimetria. A ASH foi selecionada 
por ser a proteína mais abundante no plasma e apresentar fluorescência intrínseca que pode ser reduzida 
por interação com fármacos, possibilitando a avaliação da afinidade de ligação às proteínas plasmáticas 
pelos LIs-APIs (do inglês Active Pharmaceutical Ingredientes). Concomitantemente foi analisada a 
partição dos três LIs-APIs, entre as fases aquosa e lipídica, formada por micelas de hexadecilfosfocolina, 
que foram selecionadas por exibirem similaridade estrutural com os lípidos presentes nas membranas 
biológicas. Este ensaio permitiu o cálculo do coeficiente de partição (Kp) por espetrofotometria derivativa 
no ultravioleta-visível. Os resultados obtidos no estudo da interação dos LIs-APIs com a ASH revelam que 
o naproxenato de colina estabelece uma ligação mais forte à ASH comparativamente ao naproxeno. Por 
sua vez, os valores de Kp evidenciam um aumento da partição do ibuprofenato de colina relativamente ao 
ibuprofeno, sugerindo uma melhoria da capacidade de atravessar as membranas biológicas.
Palavras-chave: Líquidos iónicos farmacêuticos; Constante de dissociação; Coeficiente de partição; 
Metodologias espetroscópica.
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Monteiro, C.1 ; Miranda, C.1; Brito, F.1; Fonseca, C. & Araújo, A.R.T.S. 
Publicação: Drugs & Terapy Perspectives, 33(1), 32-40, Janeiro, 2017 
(Published online: 5 October 2016)  
ISBN: 1172-0360 (print version) e 1179-1977 (electronic version)
Indexação: SCOPUS, EMBASE, Google Scholar, EBSCO Discovery Service, 
Academic OneFile, Academic Search, CINAHL, CSA Environmental 
Sciences, Health Reference Center Academic, Journals@OVID, OCLC, 
SCImago, Summon by ProQuest
Consumption Patterns Of Nsaids In Central Portugal And The Role Of Pharmacy 
Profissionals In Promoting Their Rational Use 
Resumo/ Abstract
Background: Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most widely used of all 
therapeutic agents. In spite of their therapeutic efficacy, concern over the use of NSAIDs is largely related 
to their adverse effects in different organic systems, as well as their indiscriminate use. There is a lack of 
studies about the pattern of use of NSAIDs in Portugal.
Objective: The aim of this study was to characterize the consumption pattern of NSAIDs by adult users in 
the central region of Portugal, as well as the role of the community pharmacy professionals in counseling 
and promoting their rational use.
Methods: A questionnaire survey to determine sociodemographic information and NSAID use 
characterization was administered to a sample of 450 pharmacy customers between October and 
November of 2013.
Results:The prevalence of NSAID use was 57.6 % (95 % CI 53–62). Most of the 259 NSAID users were 
aged 18–39 years (61.4 %), female (67.6 %), urban zone inhabitants (70.7 %) and practiced self-medication 
(64.2 %). Self-medication with NSAIDs was significantly (p B 0.001) related to age, employment status 
and the use of gastroprotective drugs. The concomitant use of NSAIDs and other medications revealed 
the possibility of drug interactions in people aged C65 years (prevalence ratio 6.3). Of the NSAID users, 
47 % reported that they sometimes, rarely or never received pharmacy professional recommendations. 
However, the majority (76 %) of respondents said that they read medicine leaflets, and considered 
NSAIDs to be effective and remarkably safe. Conclusions: Considering the main results of this study, 
it is imperative to promote the re-education of the population and improve the consultative role of the 
pharmacy professionals regarding NSAID use.

Roque, F.; Teixeira-Rodrigues, A.1 ; Breitenfeld, L. 1; Piñero-Lamas, M.1; Figueiras, 
A.1 & Herdeiro, M.T.1 
Publicação: Future Microbiology 2016, 11 (7): 877-86 
DOI: 10.2217/fmb-2016-0010
Indexação: IS17Thompson, Web of Science
Decreasing Antibiotic Use Through A Joint Intervention Targeting Physicians 
And Pharmacists 
Resumo/ Abstract
AIM:To decrease population antibiotic use through an educational intervention targeting primary care 
physicians’ and community pharmacists’ attitudes and knowledge.
METHODS: We designed a pragmatic cluster-randomized trial covering all National Health System 
primary care physicians and all community pharmacists’ in a region in the north of Portugal. The study 
protocol was registered on ClinicalTrials.gov (identifier: NCT02173509).
RESULTS: After adjustment for baseline values and comparison with the control group, the intervention 
was associated with a significant reduction in overall antibiotic use in the year following the intervention. 
The effect was most marked for tetracyclines, macrolides and cephalosporins. No statistically significant 
differences were observed for fluoroquinolone consumption.
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CONCLUSION: Multifaceted interventions involving physicians, pharmacists and general public proved 
effective in reducing antibiotic consumption in the population.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27415585

Reis, Cátia1 ; Manzanares-Céspedes, Maria Cristina1; Pacheco, José Júlio1; Salazar, 
Filomena1 & Cardoso, Elsa Maria
Publicação: Biomedical Research, Volume 27, Issue 2, January 30, 2016    
ISBN ISSN: 0970-938X (Print) | 0976-1683 (Electronic) 
Indexação: IS17Thompson, Web of Science
Full-Mouth Periodontal Examination Prior To And After Nonsurgical Treatment In 
Chronic Periodontitis Patients 
Resumo/ Abstract
Chronic periodontitis is a pathological condition characterized by loss of the supporting tissues of the 
teeth. The aim of this study was to evaluate the distribution of disease sites in different areas of mouth, 
prior to and following short-term nonsurgical treatment, as well as the successful of treatment. Periodontal 
parameters, including Probing Pocket Depth (PPD), Clinical Attachment Level (CAL) and Bleeding on 
Probing (BOP) were recorded in each six surfaces per tooth (mesiobuccal, buccal, distobuccal, mesiolingual, 
lingual and distolingual), in all mouth teeth of patients with chronic periodontitis, prior to and following 
nonsurgical periodontal therapy. In total, 374 disease sites (PPD ≥ 4 mm) were found and constituted 
the sample population of this study. The prevalence of disease sites was higher at mandibular arch, in 
molars, and at interproximal tooth surfaces, both prior to and after treatment. There was a trend to be 
more prevalent on the right side of the mouth. Nonsurgical periodontal therapy resulted in a statistically 
significant decrease in PPD, CAL and in the percentage of BOP sites, even though with a similar pattern of 
disease distribution after treatment. Following treatment, molars had significantly higher PPD and CAL 
than other teeth. We conclude that it is important to take particular attention to specific sites in the mouth 
during management of patients with chronic periodontitis and that short-term nonsurgical treatment is 
effective in mild/moderate periodontal pockets.

Rodrigues, Diana1; Marante, Nídia1; Silva, Pedro1; Carvalho, Sara1; Araujo, André 
R.T.S.; Ribeiro, Maximiano; Coutinho, Paula; Ventura, Sandra & Roque, Fátima 
Publicação: BMC Health Services Research   
ISBN: 1472-6963 
DOI: 10.1186/s12913-016-1423-5
Therapy Adherence Of Out Patients In The Pharmacy Services Of A Hospital 
Unit 
Resumo/ Abstract
The low adherence to therapy of chronic patients undergoing long-term treatment has been identified 
as a major factor responsible for the lack of effectiveness of prescribed treatments. In the present study, 
we have conducted interviews to patients over the age of 18 that acquired their medications in a hospital 
pharmacy of the north region of Portugal. Compliance with the treatment regimen and self-perception of 
health status were assessed by applying the Morisky Medication Adherence Scale© (MMA-8-Item) and 
the The Brief Illness Perception Questionnaire© (IPQ-B), respectively. The association between gender 
and some types of disease was observed for Psoriatic Arthritis and for the incidence of breast cancer in 
women and lung cancer in males. Of the 11 patients, 3 reported to have undergo therapeutic changes 
from the beginning of treatment. These three correspond to patients with Hepatitis B and Psoriatic 
Arthritis. The results of therapy adherence show 90.9 % of adherence, in which 5 of the 11 respondents 
showed a high degree of adherence to therapy and only 1 revealed lower levels of adherence. According 
to the MMA-8-Item (n = 11) respondents do not associate the nonadherence to oblivion of taking the 
medicines. However, the limiting factors of adherence most mentioned were adverse effects associated 
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with the medication and depressive states linked with the negative impact that the disease has on society. 
Although this is a pilot study, our results have shown to be promising. Patients reported high adherence 
rates and it was verified a relationship between therapy adherence and the self-perception of health.
Palavras-chave: Therapy adherence; Health status; Effectiveness.

Teixeira-Rodrigues, A.1; Ferreira, M.1; Roque, F.; Falcão, A.1; Ramalheira, E.1; 
Figueiras, A.1 & Herdeiro, M.T.1

Publicação: BMC Infectious Diseases 2016 Jan 8;16:7   
DOI: 10.1186/s12879-015-1332-y 
Indexação: IS17Thompson, Web of Science
Physicians’ Attitudes And Knowledge Concerning Antibiotic Prescription And 
Resistance: Questionnaire Development And Reliability 
Resumo/ Abstract
BACKGROUND:Understanding physicians’ antibiotic-prescribing behaviour is fundamental when it 
comes to improving antibiotic use and tackling the growing rates of antimicrobial resistance. The aim 
of the study was to develop and validate--in terms of face validity, content validity and reliability--an 
instrument designed to assess the attitudes and knowledge underlying physician antibiotic prescribing. 
METHODS: The questionnaire development and validation process comprised two different steps, namely: 
(1) content and face validation, which included a literature review and validation both by physicians 
and by Portuguese language and clinical psychology experts; and (2) reliability analysis, using the test-
retest method, to assess the questionnaire’s internal consistency (Cronbach’s alpha) and reproducibility 
(intraclass correlation coefficient--ICC). The questionnaire includes 17 items assessing attitudes and 
knowledge about antibiotic prescribing and resistances and 9 items evaluating the importance of different 
sources of knowledge. The study was conducted in the catchment area covered by Portugal’s Northern 
Regional Health Administration and used a convenience sample of 61 primary-care and 50 hospital-care 
physicians. RESULTS: Response rate was 64% (49% to retest) for primary-care physicians and 66% (60% 
to retest) for hospital-care physicians. Content validity resulted in 9 changes to professional concepts. 
Face validity assessment resulted in 19 changes to linguistic and interpretative terms. In the case of the 
reliability analysis, the ICC values indicated a minimum of fair to good reproducibility (ICC > 0.4), and 
the Cronbach alpha values were satisfactory (α > 0.70). CONCLUSIONS: The questionnaire developed 
is valid--in terms of face validity, content validity anhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26746228d 
reliability--for assessing physicians’ attitudes to and knowledge of antibiotic prescribing and resistance, 
in both hospital and primary-care settings, and could be a very useful tool for characterising physicians’ 
antibiotic-prescribing behaviour.

Ventura, Sandra; Rodrigues, Márcio; Pousinho, Sarah1 ; Falcão, Amílcar1 & Alves, 
Gilberto1 
Publicação: Journal of Chromatography B
ISBN: 1570-0232
DOI: 10.1016/j.jchromb.2016.09.032
An Easy-To-Use Liquid Chromatography Assay For The Analysis Of Lamotrigine 
In Rat Plasma And Brain Samples Using Microextraction By Packed 
Sorbent:Application To A Pharmacokinetic Study 
Resumo/ Abstract
A simple and rapid high-performance liquid chromatography method with diode-array detection 
(HPLC-DAD) using microextraction by packed sorbent (MEPS) during the sample preparation step was 
developed and validated to quantify lamotrigine (LTG) in rat plasma and brain samples. MEPS variables 
such as pH, number of draw-eject cycles, and washing and desorption conditions were optimized. The 
chromatographic resolution of LTG and chloramphenicol, used as internal standard (IS), was accomplished 
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in less than 5min on a C18 column, at 35°C, using an isocratic elution with acetonitrile (13%), methanol 
(13%) and water-triethylamine (99.7:0.3, v/v; pH 6.0) pumped at a flow rate of 1mL/min. Detection was 
performed at 215nm. Calibration curves were linear over the range of 0.1-20μg/mL (r2≥0.9947) for LTG 
in both rat plasma and brain homogenate samples. The intra and interday imprecision did not exceed 8.6% 
and the intra and interday inaccuracy ranged from -8.1 to 13.5%. LTG was extracted from rat plasma and 
brain homogenate samples with an average absolute recovery ranging from 68.0 to 86.7%, and its stability 
was demonstrated in the assayed conditions. No interferences were observed at the retention times of the 
analyte (LTG) and IS. To the best of our knowledge, this is the first bioanalytical assay that uses MEPS 
procedure for the determination of LTG not only in rat plasma but also in tissue (brain) samples. This 
novel method was successfully applied to a preliminary pharmacokinetic study in rats and it seems to be a 
cost-effective tool to support non-clinical pharmacokinetic-based studies involving LTG treatment.
Palavras-chave: Lamotrigine; Bioanalytical method validation; High-performance liquid chromatography; 
Microextraction by packed sorbent; Rat plasma and brain.

Ventura, Sandra; Rodrigues, Márcio; Pousinho, Sarah1; Falcão, Amílcar1 & Alves, 
Gilberto1

Publicação: Microchemical Journal    
ISBN: 0026-265X  
DOI: 10.1016/j.microc.2016.09.007
Determination Of Lamotrigine In Human Plasma And Saliva Using 
Microextraction By Packed Sorbent And High Performance Liquid 
Chromatography–Diode Array Detection: An Innovative Bioanalytical Tool For 
Therapeutic Drug Monitoring 
Resumo/ Abstract
A ground-breaking high-performance liquid chromatography-diode array detection method based 
on microextraction by packed sorbent (MEPS) as sample preparation approach is described herein for 
determination of lamotrigine (LTG), a narrow therapeutic index drug, in human plasma and saliva. 
MEPS variables and chromatographic conditions were optimized to achieve appropriate selectivity 
and sensitivity using small sample volumes (100 μL). The chromatographic separation of LTG and 
chloramphenicol [internal standard (IS)] was accomplished in < 5 min on a C18-column, at 35 °C, using 
a mobile phase composed by acetonitrile/methanol/water-triethylamine 0.3% at pH 6.0 (13:13:74, v/v/v) 
pumped isocratically at 1 mL/min. LTG and IS were detected at 215 nm. A good linearity was obtained 
for LTG (r² ≥ 0.9936) in the range of 0.1–20 μg/mL in plasma and saliva, with the limit of quantification 
of 0.1 μg/mL. The method was shown to be precise (RSD ≤ 14.5%) and accurate (bias ± 13.4%), and the 
absolute recovery ranged from 64.9% to 73.6%. The stability of LTG was demonstrated in plasma and 
saliva samples in all studied conditions. The proposed assay was applied to the analysis of real human 
plasma and saliva samples from epilepsy patients under LTG therapy and the results support its usefulness 
for therapeutic drug monitoring.
Palavras-chave: Lamotrigine; Liquid chromatography; Microextraction by packed sorbent; Plasma and 
saliva; Therapeutic drug monitoring.

Tecnologias | Technology

André, José Reinas
Publicação: Revista Iberoamericana de Polímeros   
ISBN/ISSN: 0121-6621 
Estudo Da Resistência Ao Envelhecimento Do Poli(Cloreto De Vinilo) Rígido 
Com Dióxido De Titânio 
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Resumo/ Abstract
As formulações do poli(cloreto de vinilo (PVC) utilizadas na indústria são bastante variáveis dependendo 
da experiência adquirida por cada unidade produtiva. Contudo, sobre a influência dos aditivos nas 
propriedades do composto vinilico a literatura disponível é escassa e em alguns casos contraditória. No 
presente trabalho estudou–se a influência do teor dióxido de titânio, antes e após envelhecimento artificial, 
nas propriedades do PVC rígido. Para o efeito, na caracterização mecânica deste polímero foram realizados 
ensaios de tracção, de impacto e de microdureza. Quanto à caracterização estrutural, morfológica e 
química recorreu–se à cromatografia de permeação por gel, microscopia electrónica de varrimento e 
espectroscopia de infravermelho. O pigmento de dióxido de titânio, presente nas formulações do PVC 
rígido em estudo, para além de conferir uma coloração branca ao plástico, contribui significativamente 
para o aumento da resistência do polímero à degradação por radiação ultravioleta.
Palavras-chave: Dióxido de titânio; Envelhecimento; Poli(cloreto de vinilo); PVC

Cruz Pinto, José J.C.1& André, José Reinas
Publicação: Polymer Engineering and Science Research   
ISBN/ISSN: 1548-2634
DOI: 10.1002/pen.24260  
Toward The Accurate Modeling Of Amorphous Nonlinear Materials - Polymer 
Stress Relaxation (I) 
Resumo/ Abstract
We expand our analytical modeling strategy for polymer non-linear stress relaxation (A) to specify the 
remaining steps to accurately deal with the nonaffine nature of the materials’ local strains and stresses 
relative to their average overall values, and (B) to make it consistent with a new cooperative theory of 
amorphous materials dynamics, providing a model of tunable fragility that sheds light to most aspects 
of the behavior, including the glass transition. The stress relaxation models (1) describe a nonlinear 
straindependent) behavior that becomes linear at very low strains, (2) quantify the effect of temperature, (3) 
may quantify the effects of changes in free volume, and (4) ensure very fast computations of the materials’ 
response irrespective of the experimental time scale. The models are sensitive to the influence of different 
initial states of the material, as may result from varying degrees of molecular orientation and aging levels, 
and are able to predict from experimental stress relaxation moduli (for a poly (methylmethacrylate)— 
PMMA and a bis-phenol-A polycarbonate— PC) the values of the crossover frequency, mc, crossover 
temperature, Tc, and the minimum activation energy, in addition to the initial and long-time plateau 
moduli, in agreement with independently measured values.

Rodrigues, Pedro & Lisboa, Inês1
Publicação: Revista Egitania Sciencia    
ISBN/ISSN: 1646-8849 
Metodologias Para Análise Qualitativa eQuantitativa de Pólenes no Ar 
Atmosférico 
Resumo/ Abstract
O pólen é uma estrutura biológica produzida nas plantas superiores com semente, vital para a sua 
reprodução sexuada. Em consequência do processo reprodutivo, os pólenes podem desencadear reações 
alérgicas na população, tais como inflamação cutânea, conjuntivite, rinite alérgica e outra sintomatologia.
A elaboração de calendários polínicos permite aos clínicos ajustar os tratamentos médicos e possibilita 
que os pacientes possam adotar medidas profiláticas.
Em Portugal, o acompanhamento da evolução da concentração de pólenes na atmosfera e a sua previsão 
é realizada, desde 2004, pela Rede Portuguesa de Aerobiologia, a qual difunde um boletim semanal com 
as previsões polínicas.
Existem inúmeros métodos para o acompanhamento da concentração de pólenes no ar. Na Europa 
o método desenvolvido por Hirst é o mais utilizado para aplicação clínica, o qual apresenta algumas 
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variantes, as quais pretendemos evidenciar e sistematizar neste trabalho.
Palavras-chave: aerobiologia, hirst, pólenes.

Rodrigues, Carlos & Lemos, Luís1
Publicação: Deformation Characteristics of Geomaterials   
DOI: 10.3233/978-1-61499-601-9-663 
Sampling And Sample Preparation On Structure Effects 
Resumo/ Abstract
This paper evaluates the disturbance during the process of sampling and specimen preparation using 
natural and artificial samples, of a residual soils from a granite saprolite located in Guarda NE region of 
Portugal. This soil profile is described and the soil characterized and classified. The intrinsic mechanical 
behaviour of these materials is evaluated on samples compacted to different densities. Also, this behaviour 
is analysed on natural and artificial structured materials.

Lisboa, Inês1 ; Rodrigues, Pedro & Esteves da Silva, Joaquim1

Publicação: International Journal of Environmental & Agriculture 
Research   
ISBN/ISSN: 2454-1850 
Seasonal Fluctuations Of The Airborne Pollen In Guarda (Portugal) 
Resumo/ Abstract
Airborne pollen calendars are useful to estimate the flowering season of the different plants as well as to 
indicate the allergenic potential present in the atmosphere at a given time. In this study, a 1-year survey 
(from January 2013 to February 2014) is presented of the atmospheric concentration of pollen types in 
Guarda (Portugal), using a 7-day Hirst volumetric trap. The daily mean concentration of both the number 
of pollen grains and the main pollen season was determined as well as the bi-hourly variations. The 
highest airborne pollen concentration was found during early spring and early summer. Contrastingly, 
December was the month with the lowest pollen concentration. The major pollens sampled were Quercus, 
Pinaceae, Poaceae, Cupressaceae, Urticaceae, Apiaceae, Oleaceae and Polygonaceae. Some differences 
were found in the intradiurnal distribution patterns of the pollen types studied, with some taxa types 
being predominantly sampled in the morning (8:00-10:00 a.m.) while others were more evident in the late 
evening hours (8-10 p.m.). Finally, these results were compared with the forecast made by the Portuguese 
Aerobiology Network for the central region of Portugal, revealing some significant differences in the 
pollination periods.

1 Investigador Externo

ARTIGOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS /
ARTICLES IN SCIENTIFIC REVIEWS



PUBLICAÇÕES/PUBLICATIONS

46

ARTIGOS EM ATAS CIENTÍFICAS/ARTICLES IN PROCEEDINGS BOOKS

Ciências | Science

Gonçalves, Gabriela ; Fernandes, José1; Nascimento, Maria1 & Martins, José
ISBN: 978-989-704-225-6
Engineering Students Performance In Hypothesis Testing
CISPEE 2016 - 2nd Conference of the Portuguese Society for Engineering 
Education
Resumo/Abstract
In this work, we analyze the performance of 223 students of the Informatics Engineering 
Degree of the Higher Institute of Engineering of Porto, in the academic year 2012-2013, when 
faced with several questions about hypothesis testing. In terms of results, students presented 
many difficulties in the theme, most of which are similar to those reported in the literature. 

Nascimento, Maria1; Morais, Eva1 & Martins, José
ISBN: 978-989-704-225-6
Skyfall: Representations In Probability Problems In Engineering
CISPEE 2016 - 2nd Conference of the Portuguese Society for Engineering 
Education
Resumo/Abstract
Probabilities, conditional probabilities, total probability theorem, and Bayes’ formula are contents of higher 
education Probability and Statistics courses in Engineering degrees. Students’ difficulties in learning these 
probability concepts were already discussed in previous researches. In this work, we present an attempt to 
use a reference matrix to analyze students’ representations in a probability problem. In what concerns the 
results to our first analysis, when considering only the students with correct or partially correct answers, 
they revealed a better performance in the written language representation. Among students with a better 
overall performance in the correct and partially correct answers, the worst results were the answers with 
the symbolic representation. The tests analysis needs additional development including the wrong cases 
and the reference matrix of analysis needs further improvement so that in future students may overcome 
their difficulties in learning these concepts.

Ciências da Educação e Formação de Professores | Education 
Science and Teacher Training

Carvalho, Graça S.1 ; Araújo, Maria Cristina1; Boff, Eva T.O.1; Tracana, Rosa Branca 
& Saboga-Nunes, Luís1
ISBN/ISSN: 978-951-51-1541-6
European Health Literacy Scale (Hls-Eu-Br) Applied In A Brazilian Higher 
Education Population Of Rio Grande Do Sul 
Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference
Resumo/Abstract
Several scales have been built to evaluate the health literacy levels of populations. For this study the 
European Health Literacy Survey (HLS-EU) (Sorensen, 2012) was selected to assess the health literacy 
levels in a diversified sample of higher education students and lecturers. The main goal was to evaluate 
whether this European HLS-EU scale is appropriate for discriminating health literacy levels in a 
higher education population, including university and polytechnic students and lecturers of different 
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scientific fields and educational levels, since undergraduates up to university lecturers. Four groups of 
participants were obtained: (i) 21 undergraduate students in agribusiness, (ii) 40 undergraduate students 
in computational science, (iii) 31 master students and professionals in the field of health; (iv) 87 master, 
PhD students and lecturers holding a master or PhD degree, most of them in the field of Education. 
The Cronbach’s alpha test showed that the global HLS-EU-BR, the Disease Prevention items and Health 
Promotion items had “Excellent” internal consistency (0.95, 0.90 and 0.90, respectively) and Healthcare 
items had “Good” internal consistency (0.89). The majority of the respondents exhibited “Problematic” 
(37.4%) and “Sufficient” (34.7%) health literacy. “Inadequate” health literacy was found in 17.3% of the 
respondents and only 10.6% showed “Excellent” health literacy. No differences (p>0.05) were found 
between age groups. Females had higher levels of health literacy as compared with men (p<0.05). As 
expected, strong differences (p<0.0001) on health literacy were found between groups having and having 
not experience in working in the health sector or having health training. Having in mind that this sample 
is mainly composed of teachers and teachers to be, these results indicate that more emphasis in health 
issues should be given in teachers training in order to make teachers more sensitive to healthy issues and 
to get better competencies for teaching these issues in basic education. Palavras-chave: Health literacy 
levels; Disease prevention; Healthcare; Health promotion; University population.

Martins, José; Estrada, Assumpta1  & Nascimento, Maria1

Imagine: Solving The “Attitude Equation” To Be A “Positive” Teacher?
Proceedings of Psychology of Mathematics Education Annual Conference 
2016 - PME 40
Resumo/Abstract
To achieve success in statistical education the need to know teachers attitudes towards Statistics is 
recognized. This knowledge could improve the chances of teachers having a predisposition, willingness, 
and commitment to teaching and learning processes in statistics and also their training. Consequently 
they will influence students’ academic success in statistics (Gal, Ginsburg, 1994).
This study focuses on the measurement and characterization of attitudes towards Statistics by teachers of 
the 1st and 2nd cycle of Portuguese basic education (ages 6 till 12) using a tested scale ́ EAEE (Estrada, 
2009). It also aims to determine if there are differences between teachers’ attitudes of these two cycles 
and the effect of some others variables. The Portuguese version of the EAEE scale, validated by a board 
of experts, was applied to a sample of 1098 teachers. The attitudes at the level of the overall score were 
found to be positive, especially in cognitive and social components. The reliability can be considered 
high (Cronbach alfa=0,869). There were found significant differences in relation to the global score in the 
variables: teaching cycle, time of service, initial area of training, level of Statistics studies and if already 
taught Statistics.
As a conclusion we can emphasize that the studied teachers don’t do a conscientious use of Statistics 
in theirs daily life; express a disbelief feeling about the use of Statistics, especially in the media and in 
politics; don’t share Statistics difficulties and knowledge with colleagues; and also assume that have some 
lack of Statistics knowledge. This information about variables influence in the teachers’ attitudes towards 
Statistics and the aspects linked to their less positive attitudes may allow us to find answers to how to solve 
the “attitude equation” to be a “positive” teacher

Nascimento, Maria1; Morais, Eva1 & Martins, José
ISBN: 978-989-704-225-6
Representações em Problemas de Probabilidade no Ensino Superior
Atas do XIII Congresso SPCE
Resumo/Abstract
Probabilidades, probabilidades condicionadas e, em particular, o teorema da probabilidade total e a fórmula 
de Bayes são conteúdos do tópico de Probabilidades, incluído na unidade curricular Probabilidade e 
Estatística das licenciaturas de engenharia do ensino superior. As dificuldades dos alunos nesses conceitos 
já foram discutidas em várias investigações. Neste trabalho, apresentamos uma matriz criada para analisar 
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essas representações nos itens de um problema de um teste. As representações são os processos e produtos 
observáveis externamente como reflexo do que pensam os alunos. Assim, para resolver problemas 
a maior parte dos alunos usam técnicas que aprenderam nas aulas, mas outros podem usar processos 
menos formais ou padronizados. Baseando-nos num paradigma qualitativo e interpretativo analisámos 
as respostas dos itens de 45 alunos num problema de probabilidades do 1.º teste da avaliação contínua da 
disciplina de Probabilidade e Estatística do 2.º ano. Esses testes do ano letivo de 2013/2014 eram de alunos 
de licenciaturas de engenharia do ensino superior (Energias, Mecânica e Civil). Esta análise só considerou 
as respostas corretas ou parcialmente corretas. Quanto aos resultados, nas análises que revelaram um 
melhor desempenho na linguagem escrita as maiores dificuldades foram na linguagem simbólica. 
Entre os alunos com melhor desempenho geral, os piores resultados foram os das respostas envolvendo 
representações da linguagem escrita. Esta matriz de análise precisa de ser aprofundada e melhorada com 
contributos teóricos. De futuro, espera-se que esta matriz possa ser usada para resolver essas dificuldades. 
Por exemplo, podem ser os alunos a usar a matriz num processo de revisão por pares duplamente cego.

Tracana, Rosa Branca & Carvalho, Graça S.1

ISBN/ISSN: 978-951-51-1541-6
Ecosystems And Geochemical Cycles In Portuguese Textbooks Of Two 
Historical Periods
Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference 
Resumo/Abstract
The present study intends to analyse the didactic transposition of the topic Ecosystems and Cycles, in 
national programmes and textbooks of the Portuguese education system in the period between 1991 and 
2006. The changes during this period in the “national Portuguese curricula” and respective “competencies” 
were identified from primary up to the secondary school level (12 years of schooling). Their respective 
contents were analysed in order to identify topics where Ecosystems and Cycles were addressed in 
the national programmes. From this analysis, respective textbooks of Environmental Studies, Natural 
Sciences, Biology, Ecology, Geology and Geography, Social Studies and Chemistry where Ecosystems 
and Cycles where the topic of Ecosystems and Cycles was present were analysed. Results showed two 
periods: Time I (1991 – 2000) showing more developed approach to the presentation of the subjects as 
compared with Time II (2000 – 2006). The textbooks approach is essentially ecocentric and focused in 
knowledge contents. It was concluded that in addition to the need of improving some contents, approaches 
concerning environmental education skills are a matter that need to be taken into account in textbooks so 
that students can be active citizens regarding environment issues and thus contribute to a better quality of 
life on Earth. Palavras-chave: Ecosystems; Geochemical Cycles; Textbooks; Education system.

Direito, Ciências Sociais e Serviços | Law, Social Sciences e 
Services

Canelas, Carlos  
ISBN/ISSN: 978-84-8408-805-9
19 a 21 de outubro de 2016, Cabo Verde
A Relação Entre Os Jornalistas E A Edição De Imagem Na Produção 
Informativa Televisiva
Anais do XI Congresso LUSOCOM 
Resumo/Abstract
Na era da convergência noticiosa, as redações televisivas estão, ainda, a passar por diversas transformações 
funcionais. Centrando esta problemática nos telejornalistas, observa-se uma tendência crescente para que 
estes desempenhem tarefas que, ainda há muito pouco tempo, eram executadas por outros profissionais 
da informação televisiva. Esta agregaração funcional verifica-se, designadamente, ao nível da edição de 
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imagem de conteúdos noticiosos a serem emitidos pela televisão.
Neste contexto, pretende-se apresentar e discutir alguns dos resultados decorrentes da investigação 
empírica que sustenta a tese de doutoramento intitulada: «O Binómio Jornalista-Editor de Imagem na 
Produção Noticiosa Televisiva: causas e consequências», cujo trabalho académico foi desenvolvido no 
âmbito do programa doutoral em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, nas Universidades 
de Aveiro e Porto.
O mencionado estudo tem como principal campo de pesquisa a redação central da SIC (Sociedade 
Independente de Comunicação), visto que foi nesta redação que, pela primeira vez em Portugal, a edição 
de imagem de conteúdos noticiosos foi instituída como uma tarefa a ser realizada pelos jornalistas. No 
entanto, de modo a verificar se a presente investigação, para além da validade interna, possui validade 
externa, decidiu-se estudar também a redação central da TVI (Televisão Independente).
No que concerne aos métodos de recolha de dados, recorreu-se à entrevista, ao inquérito por questionário, 
à observação direta e à análise documental. Palavras-chave: Edição de Imagem; Informação Televisiva; 
Jornalistas.

Gonçalves, Gabriela 1; Fernandes, José1; Nascimento, Maria1 & Martins, José 
Alexandre
ISBN/ISSN: 978-989-704-225-6
19 a 21 de Outubro de 2016 Vila Real, Portugal
Engineering Students Performance In Hypothesis Testing 
CISPEE 2016 - 2nd Conference of the Portuguese Society for Engineering 
Education
Resumo/Abstract
In this work, we analyze the performance of 223 students of the Informatics Engineering Degree of 
the Higher Institute of Engineering of Porto, in the academic year 2012-2013, when faced with several 
questions about hypothesis testing. In terms of results, students presented many difficulties in the theme, 
most of which are similar to those reported in the literature.

Roque, Vitor & Raposo, Rui1 
ISBN/ISSN: 978-911-218-005 / 2055-7213
12 e 13 de Julho de 2016 - Caen, France
Looking For Tourism Related Information In The Social Media Landscape: An 
Analysis Of Portuguese Tourists’ Habits
Proceedings of The 3rd European Conference on Social Media
Resumo/Abstract
The ever evolving web2.0 phenomena and the almost daily based spawning of social media applications 
are producing radical changes in the way tourism destinations are promoted and also in the way tourists 
get the information they need. Understanding traveler communication and interaction patterns on social 
media is a key point for improving communication and marketing strategies design for and by tourism 
destinations. It it no longer a case of emphasizing on the search for a return on investment made on 
marketing, but rather the understanding the importance of a solid return on engagement with tourists and 
the long tail effect that this relation may have on a destination. Social media such as Facebook, Youtube 
and Flickr, packed with User Generated Content (UGC), have gained a center stage role with the online 
communities of tourists and have reshaped the way tourism related information is distributed, reaches 
tourists and influences their experience. In fact, social media allows potential tourists to collect a wide 
variety of multimedia information from different sources and use the experiences shared by others in order 
to prepare and sometimes enrich their own tourism related experience. This study aimed to understand 
and outline some aspects of the use of social media by Portuguese tourists throughout their tourism 
experience. The study is based on data retrieved from 1019 valid answers to an online questionnaire 
which was part of a PhD research project. The questionnaire reached respondents that, at some point, 
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had experienced a visit to at least one Portuguese tourism region, including the islands of Azores and 
Madeira, and the data retrieved was used to characterize the respondents and also to identify their habits 
concerning travel and, in particular, the ways in which they use social media throughout their tourism 
experience.
Palavras-chave: Interaction; Social media; Tourism; Tourists, Web 2.0.
Salgado, Manuel; Oliveira, Isabel1 & Martins, José
Hiking In Alva Valley: Water Routes
Book of Proceedings of IFTH16
Resumo/Abstract
The significance of interpreting the value of water and landscape to tourism and leisure is the main 
motivation to research about the several types of resources associated to the Alva river in the Central 
region of Portugal. There are tangible and intangible heritage resources in the Alva Valley, corresponding 
to the ancient human occupation of this territory, mainly associated with natural, rural and cultural 
activities and lifestyles. 
The Alva river is located on the southwest slope in the Serra da Estrela Natural Park (SENP), extending 
from the village of Sabugueiro (the highest Mountain Village), in Seia municipality, to Porto da Raiva 
in the Penacova municipality, where this river flows into the Mondego river. The Alva River excavated 
its winding route, which has an approximate length of 106 kilometers and created a valley of natural 
beauty very appreciated by visitors, namely foreigners, many of them choose nowadays to live there. They 
appreciate the clear and cool waters of Alva from the lush terraces involving the both sides of the river, and 
projecting the view of those who observe the skyline in admiration for the set of mountains (Estrela and 
Açor) that surround this majestic valley.
It is its huge tourism potential that leads us to equate the sustainability and competitiveness of this low 
density territory, which could be one of the most important socioeconomic drivers to the development of 
this region. Thus, we recognize nature tourism as an anchor product for regional development strategies, 
particularly by the hiking routes potential and also by the interest of diverse river associated activities. It is 
necessary to begin with a rigorous inventory of the local resources to understand its tourist potential, an 
essential step for the definition of tourism products’ relative importance. With this methodology based in 
field work, we can determine the potential of this tourism destination and develop the tourist image of this 
region, which we would like to name Alvaland, which aims at being an international brand. 
We intend to highlight the interest of aggregating the tourism offer in the five municipalities of this 
territory, namely with the establishment of the Alva Great Route (AGR), a project in partnership between 
these municipalities where the river runs. The field methodology is based in the diagnose of the existing 
walking routes and their feasibility to contribute to a better integration of these routes, in a sub-regional 
context. This could contribute to develop the product of hiking and by marketing it at international level 
for the defined market niche.

Economia, Gestão e Contabilidade | Economics, Management and 
Accounting

Abreu, Rute
ISBN/ISSN: 2212-5671
DOI: 10.1016/S2212-5671(16)30290-8
26 a 28 de Novembro de 2015 - Roma, Itália
From Accounting To Firm Value
3th Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism
Resumo/Abstract
This research proposes a model to determine firm value and it argues that econophysics literature examine 
the robustness of the relation between accounting and physics. In this sense, the research shows the 
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development of a theoretical model of the firm value that links the financial reporting, such as: operational, 
investment, financial, dividends, tax and market derived from corporate strategies adopted on the firm 
and it promotes new opportunities for empirical research.
Palavras-chave: Accounting; Econophysics; Thermal comfort; value analysis; Portugal.
Abreu, Rute; Figueiredo, Rosa Branca; Dias, Márcia1; Segura Liliane1; Formigoni, 
Henrique1 & Mantovani, Flávio1
ISBN/ISSN: 978-989-8289-60-6
3 e 6 de fevereiro de 2016 - Castelo Branco, Portugal
O Envelhecimento Ativo e Saudável: Uma Plataforma Logística no Concelho 
do Sabugal
XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica - Competitividade das 
Regiões Transfronteiriças 
Resumo/Abstract
O envelhecimento ativo e saudável e a sua sustentabilidade são, indiscutivelmente, reconhecidas pelas 
organizações do terceiro setor como determinantes para o empreendedorismo social. Neste contexto, esta 
investigação apresenta uma plataforma logística no Concelho de Sabugal, desenvolvido através de um 
processo de rede integradora de conhecimentos e competências que permitem aproveitando e potenciar 
os investimentos públicos e privados, que dotaram a região de infraestruturas e que, de forma equilibrada, 
preserva o património cultural e ambiental, fixando a população aos territórios rurais, bem como promove 
as suas atividades económicas tradicionais enquanto parceiras das novas estratégias económicas, em 
substituição das anteriores assentes no paradigma do mercado.
Palavras-chave: Envelhecimento; Portugal; Sabugal; Empreendedorismo Social.

Albuquerque, Daniel1; Natário, Manuela & Braga, Ascensão
ISBN: 978 989 8289 60 5
3 e 6 de Fevereiro de 2016, Castelo Branco, Portugal
Os Clusters e o Desenvolvimento das Regiões: Cluster na Cestaria em Gonçalo 
Uma Realidade Ou Utopia
Proceedings das XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica 2016, 
com o tema: Competitividade das Regiões Transfronteiriças
Resumo/Abstract
A cestaria surge em Gonçalo no século XVI e a importância adquirida ao longo do tempo levou a que 
este setor adquirisse uma grande relevância no seio desta população. Desta forma, o principal objetivo 
deste estudo passa por dar uma resposta à seguinte questão “Cluster na Cestaria em Gonçalo uma 
Realidade ou Utopia?”. O estudo fundamenta-se num conjunto de metodologias para identificar o grau 
de especialização/concentração existente na cestaria em Gonçalo. Através da aplicação de um Inquérito 
analisa-se o nível de interação entre os diferentes agentes económicos da Vila de Gonçalo. Os resultados 
obtidos, apesar de assumirem valores que indicam um certo grau de especialização/concentração da 
cestaria em Gonçalo comparando com Portugal, não são suficientemente relevantes, para fundamentar a 
existência de um cluster em Gonçalo. Além disso, as questões relativas à densidade da rede, cooperação e 
promoção estão pouco enraizadas neste setor. Assim, não foi possível validar a existência de um potencial 
cluster da cestaria em Gonçalo.

David, Fátima; Sanches, Edite1 & Abreu, Rute
ISBN/ISSN: 978-84-16286-26-3
22 e 23 de Setembro de 2016, Bragança, Portugal
Desarrollo Sostenible Y Responsabilidad Social: La Evidencia Práctica De Su 
Relación
XVII Encuentro AECA 
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Resumo/Abstract
El reto que, actualmente, se coloca a las empresas es que sean sostenibles y contribuan, al mismo tiempo, 
para la construcción de una sociedad con mayor equidad social, ambiental y económica. En este contexto, 
se considera que la existencia de un sistema de gestión de la responsabilidad social (SGRS) puede ser 
crucial para el éxito económico de las empresas y el desarrollo sostenible de la sociedad en que operan. 
Así, el objetivo de esta investigación es diagnosticar las prácticas de responsabilidad social corporativa 
(RSC) en una empresa de ingeniería, construcción y mantenimiento de redes de transporte de energía. 
Metodológicamente se ha recurrido, para el análisis teórico a la revisión de literatura científica y legal 
para contextualizar el tema de la RSC; y para el análisis empírico, basado en uno estudio de caso, a un 
cuestionario de tipo cerrado. Los resultados muestran la adopción de prácticas de RSC en la gestión diaria 
y en la relación con los usuarios bajo el liderazgo de la alta dirección.
Palavras-chave: Desarrollo sostenible; Responsabilidad social; Caso de estudo; Portugal.

David, Fátima; Morais, Joana1; Abreu, Rute; Marques, Maria Lúcia & Segura, 
Liliane1

ISBN/ISSN: 978-84-608-8860-4
4 a 6 de Julho de 2016 - Barcelona, Espanha
Education And Political Participation Of Women: The Case Of Portugal
EDULEARN16 Conference
Resumo/Abstract
This research aims to analyses the women’s participation in Portugal politics in consequence of its 
educational attainment. On the one hand, the Constitution of the Portuguese Republic of April 2, 1976, 
gives women (and men) a right to equal opportunities for school success, to access to the higher education 
and to better working conditions. On the other hand, the same Constitution defends, in article 9, that 
fundamental task of the State is to promote equality between men and women and, in article 109, refers 
the citizens’ rights to political participation. However, despite the expansion of the education system, 
showing the rapid progress in improving baseline qualifications, women’s educational attainment in 
certain working areas remains a challenge. Thus, methodologically, this research relied on a two-track 
approach. The first approach takes the form of a literature review, based, primarily in the legal regime 
of Portuguese higher education system and, in addition, on the gender parity law, considering that, 
according to Decree-Law nº 402/73 of August 11, Portugal promoted the democratization of education 
that was consolidated in the expansion and diversification of higher education to match the need to ensure 
economic development of the country. The second approach takes the form of an empirical research 
based on a descriptive statistical analysis, supported on the statistical information provided by Portuguese 
Ministry of Education and Science that show the increases of the Portuguese’ qualifications as well as the 
Portuguese Assembly of the Republic that provides important insights on the adoption of gender quotas 
in Portugal. In this sense, the research provides empirical evidence about the role of women’s education in 
advancing their interests at the Government and politics.
Palavras-chave: Education system; Politic participation; Parity law; Women; Portugal.

Ferreira, Carla1; Natário, Manuela & Braga, Ascensão
ISBN: 978 989 8289 60 5
22 e 23 de Setembro de 2016, Bragança, Portugal
Competitividade das Regiões Transfronteiriças
Proceedings DAS XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica, 2016
Resumo/Abstract
O objetivo deste trabalho é analisar os clusters reconhecidos pelo Programa Operacional Fatores de 
Competitividade (COMPETE), no âmbito do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), entre 
2007-13, enquanto sistemas que estimulam a interação e as sinergias entre os seus elementos, promovendo 
ganhos de produtividade e de competitividade. Na identificação dos clusters, utilizou-se indicadores 
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de concentração geográfica e, dado que negligenciam a interação entre os agentes, foi realizado um 
questionário para avaliar a densidade da rede e apoio das instituições ao desenvolvimento dos clusters e 
a relação de cooperação/interação dos clusters com uma diversificada rede de instituições. Da análise dos 
indicadores conclui-se que apenas dois dos clusters reconhecidos se assumem como cluster. Da análise do 
questionário, também apenas dois dos clusters reconhecidos apresentam ligações de interação/cooperação 
mais significativas. Conclui-se, ainda, que apenas um cluster está a funcionar na sua plenitude enquanto 
cluster, ou seja, evidencia valores significantes na análise dos indicadores de concentração geográfica e 
evidencia ligações significativas de interação/cooperação.

Gabriel, Vítor; Gulías, Maria Jesús1 & Pazos, David Rodeiro1

ISBN/ISSN: 978-989-97513-5-4
27 e 28 de outubro de 2016 - Coruña, Espanha
Afectan En El Corto Plazo Las Dimensiones De La Gobernanza A La Creación 
De Nuevas Empresas
CIEM 2016 - 6º Conferência Ibérica de Empreendedorismo
Resumo/Abstract
La accíon de gobiertos y administraciones públicas puede provocar efectos en el grado de empreendimiento 
de cada país. En particular, este trabajo ha analizado el papel de la gobernaza em la creación de nuevas 
empresas. Empleando el análises de datos de panel a un total de 206 países en el periodo de 2004 a 2014. 
Se han utilizando un conjunto de seis indicadores de gobernanza y como variable dependiente la tasa 
de creación de nuevas empresas. Los resultados obtenidos muestran que las diversas dimensiones de 
la gobernanza no explican de forma inmediata la creación de nuevas empresas, ni tampoco lo hacen 
considenrando un retardo de un año, resultados coherentes con trabajos previos. La variable con un 
mayor efecto positivo en la tasa de empreendimiento es la efectividade gubernamental.
Palavras-chave: Gobernanza; Empreendimiento; Datos de panel; Internacional; Indicadores

Gabriel, Vítor & Pazos, David1

ISBN/ISSN: 978-84-16286-26-3
22 e 23 de Setembro de 2016, Bragança, Portugal
Como Se Comporta o Investimento Ambiental?
XVII Encuentro AECA
Resumo/Abstract
No presente estudo é analisada a ocorrência de equilíbrios de longo prazo e de curto prazo entre segmentos 
de investimento ambientalmente sustentável, através da aplicação de uma proposta metodológica 
diversificada, baseada no teste de cointegração de Johansen e num modelo multivariado assimétrico de 
heterocedasticidade condicionada. Foram selecionados índices relativos a cinco segmentos de investimento 
ambiental, designadamente relativos a energia alternativa, a tecnologia limpa, a construção verde, a água 
sustentável e a prevenção da poluição, compreendendo um lapso temporal de aproximadamente nove 
anos.
Os resultados obtidos revelam que, no longo prazo, o comportamento dos índices é pautado por 
uma grande autonomia, abrindo espaço a oportunidade de diversificação do investimento. No curto 
prazo, os segmentos ambientais evidenciaram um comportamento muito similar, aproximando-os do 
comportamento descrito por índices convencionais.
Palavras-chave: Investimento ambiental; Cointegração; Vetor autorregressivo; GARCH multivariado 
assimétrico.

Gabriel, Vítor & Saraiva, Helena
ISBN/ISSN: 978-989-8289-60-5
3 e 6 de fevereiro de 2016 - Castelo Branco, Portugal
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Crise das Dívidas Soberanas dos Países Periféricos do Euro: Convergência Ou 
Divergência?
XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica - Competitividade das 
Regiões Transfronteiriças
Resumo/Abstract
O presente trabalho analisa as ligações e as interdependências de curto prazo e de longo prazo entre 
as bond yields dos países periféricos da zona euro, no período compreendido entre janeiro de 1999 e 
junho de 2015, subdivido em dois períodos amostrais, de modo a evidenciar o efeito da crise das dívidas 
soberanas.
Com a finalidade de identificar a existência de interdependências e de ligações de curto prazo entre as 
bond yields, recorreu-se a um vetor autorregressivo, com mecanismo corretor de erro, ao conceito de 
causalidade de Granger e a um modelo GARCH-DCC multivariado. Concluiu-se que o aprofundamento 
da crise das dívidas soberanas não contribuiu para a convergência de comportamentos, mas antes para a 
prevalência dos fatores específicos de cada país face aos factores transversais de mercado.
No referente à existência de ligações de longo prazo, recorreu-se aos habituais testes de cointegração, os 
quais permitiram perceber que o conjunto formado pelos cinco países periféricos estabeleceu relações 
de equilíbrio no longo prazo, nos dois subperíodos amostrais, revelando a existência de um padrão 
comum entre as dívidas soberanas, o que limitou uma possível estratégia de diversificação da carteira de 
investimento.
Palavras-chave: rise das dívidas soberanas; Países periféricos; Vetor autoregressivo; Cointegração; 
Correlação condicional dinâmica.

Gonçalves, Jorge1 & Gabriel, Vítor
ISBN/ISSN: 978-989-8289-60-5
3 e 6 de fevereiro de 2016 - Castelo Branco, Portugal
Os Modelos de Gestão do Risco Apoiam Efetivamente na Gestão Do Risco?
XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica: Competitividade das 
Regiões Transfronteiriças
Resumo/Abstract
Neste estudo é comparada a performance de diversas alternativas de modelação do risco de
mercado, designadamente a simulação histórica, a média móvel exponencial ponderada, a
abordagem gaussiana, a distribuição t-Student, a aproximação de Cornish-Fisher e a teoria dos
valores extremos, considerando três níveis de confiança, e recorrendo às estimativas de volatilidade 
produzidas por modelos de heterocedasticidade condicionada, num ambiente de elevada volatilidade e 
turbulência, como é o definido pelas crises Dot-Com e Financeira Global. Para tal, foram selecionados 
doze índices bolsistas, correspondentes a mercados em diversos estádios de desenvolvimento e em 
diversas geografias, e foram aplicados os testes de validação de cobertura incondicional, de independência 
e de cobertura condicional, de acordo com a proposta sugerida por Christoffersen (2003). Os modelos 
Riskmetrics e simulação histórica reportaram previsões menos precisas, revelando pouca flexibilidade 
nas mudanças de volatilidade e na incorporação de rendibilidades extremas. Os modelos baseados no 
pressuposto t-Student e na teoria dos valores extremos evidenciaram-se como medidas de risco adequadas, 
independentemente do nível de confiança considerado, apresentando-se, portanto, como alternativas 
válidas na gestão do risco, numa perspetiva internacional.
Palavras-chave: Gestão do risco; Valor em risco; Backtesting; Crise Dot-Com; Crise financeira global.

Gabriel, Vítor & Pazos, David1

ISBN/ISSN: 978-84-16286-26-4
23 e 23 de Setembro de 2016 - Bragança, Portugal
Transmissão de Informação Entre Mercados Bolsistas: O Tamanho Importa?
XVII Encuentro AECA
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Resumo/Abstract
Neste estudo é analisada a transmissão de informação no curto prazo entre mercados bolsistas 
internacionais, através da aplicação de uma nova proposta metodológica, baseada em diversos segmentos 
de capitalização e num modelo multivariado assimétrico de heterocedasticidade condicionada. Foram 
selecionados índices relativos a mercados desenvolvidos e a mercados emergentes. Para cada um destes, 
escolheram-se três segmentos de capitalização, designadamente as Large, Mid e Small Caps.
Os resultados obtidos revelam que o índice desenvolvido Large Cap se mostrou particularmente 
autónomo e que contribuiu para ajudar a explicar movimentos nas rendibilidades dos restantes índices. 
Foram identificadas evidências de efeito de contágio, quer próprio quer cruzado, mas igualmente de efeito 
assimétrico na volatilidade dos índices, não dependendo estes efeitos do nível de capitalização dos índices 
bolsistas. Esta situação coloca grandes desafios aos investidores relativamente à adoção de uma eventual 
estratégia de diversificação do investimento internacional.
Palavras-chave: Mercados bolsistas internacionais; Segmentos de capitalização; Vetor autorregressivo; 
Impulso resposta; GARCH multivariado assimétrico.

Legcevic, J.1 ; Abreu, Rute & David, Fátima
ISBN/ISSN: 978-3-319-27569-7
DOI: 10.1007/978-3-319-27570-3_21
8 a 10 de Janeiro de 2015 - Lisboa, Portuga
Entrepreneurship, Business And Economics-Vol. 1 - Economic And Educational 
Crisis: Challenges For Students In Portugal And Croatia
15th Eurasia Business and Economics Society Conference
Resumo/Abstract
The objective of the research is to conduct a comparative analysis of the student perceptions of the Croatian 
and Portuguese HEI and assessment their perceptions about the quality of their HEI. The methodology of 
the research will be based on the theoretical analysis which collects and review accessible information about 
higher education degree study programmes in Croatia and Portugal. Furthermore, the empirical analysis 
of the research, it will be validated with the reliable KVALIMETAR measuring survey instrument used 
among Croatian students (January–March 2014; n¼732) and Portuguese students (September–October 
2014; n¼366). The results show that Croatian and Portuguese HEI have to accept several challenges made 
by students to improve the quality of the teaching and learning process. Also, several remarks appear 
from both surveys with views and thoughts made by the students in order understand their motivation. 
Indeed, the profile of the new curricula will get more knowledge and competences to face the exposition 
of students to economic crisis. The aforementioned facts should be taken into account in the process of 
planning the future educational programs in order to improve the quality of education in Croatia and in 
Portugal to meet the new demands of the modern business environment.
Palavras-chave: Economic crisis; Educational challenges; Students; Portugal; Croatia.

Marques, Maria Lúcia
ISBN/ISSN: 978-989-8289-60-5
3 e 6 de fevereiro de 2016 - Castelo Branco, Portugal
Ativos Fixos Tangíveis: Particularidades do Setor Ferroviário em Portugal
XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica: Competitividade das 
Regiões Transfronteiriças
Resumo/Abstract
Na atual situação económica global torna-se indispensável que as empresas desenvolvam estratégias 
justificadas nos seus ativos fixos tangíveis (AFT), para serem bem-sucedidas no futuro com estratégias de 
sustentabilidade e de criação de valor a longo prazo. A problemática dos AFT foi baseada no protocolo 
metodológico proposto por Raupp e Beuren (2006) e optou-se nesta investigação por considerar (i) 
quanto aos objetivos, por ser descritiva e explicativa, (ii) quanto aos procedimentos, por ser bibliográfica e 
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(iii) quanto à abordagem do problema, por ser qualitativa. Complementarmente, os AFT foram estudados 
desde a perspetiva da Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE. Por conseguinte, os AFT enquanto 
veículo da estratégia económica e financeira para as empresas, tem vindo a assumir uma relevância cada 
vez maior no quadro do desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: AFT; NCRF; Mensuração; Caso de estudo; Portugal.

Pegado, Liliana1 & David, Fátima
ISBN/ISSN: 978-989-8289-60-5
3 e 6 de fevereiro de 2016 - Castelo Branco, Portugal
A Fraude Fiscal No Iva: O Caso Particular Da Fraude Carrocel
XXVI Jornadas Luso Espanholas de Gestão Científica 
Resumo/Abstract
A luta contra a fraude intracomunitária, em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), constitui 
uma das prioridades da ação governativa das instituições europeias. Neste sentido, é imperioso dotar as 
administrações fiscais de instrumentos capazes de combater a fraude fiscal, tendo em conta que a mesma 
causa prejuízos consideráveis aos equilíbrios orçamentais dos Estados-membros e à sustentabilidade 
dos recursos próprios da União Europeia, ameaçando os princípios da tributação justa e transparente, 
e criando distorções no comércio intracomunitário, impedindo o bom funcionamento dos mercados. 
Assim, a presente investigação, através do método de revisão da literatura, tem como objetivo identificar 
as especificidades da fraude intracomunitária em sede do IVA nas vertentes fraude carrossel e fraude na 
aquisição, sua origem, caraterísticas, o modus operandi, bem como as medidas adotadas para a prevenção 
e repressão destes fenómenos, os quais constituem uma forma de terrorismo fiscal.
Palavras-chave: União Europeia; IVA; Fraude Fiscal; Carrossel; Receita tributária.

Roque, Vitor & Raposo, Rui1 
ISBN/ISSN: 978-989-8472-98-4
Avaliação da Implementação e da Utilização de Media Sociais Pelas 
Organizações Públicas Portuguesas de Gestão de Destinos
TSM Conference Series (2016) - Desafios, Estratégias e Tendências em Gestão 
e Novas Tecn. de Info. e Comunicação nov/16
Resumo/Abstract
A evolução constante da Web2.0 traduzida na importância crescente das aplicações de media sociais na 
estratégia de comunicação das empresas, está a produzir mudanças radicais na forma de promover os 
destinos turísticos bem como na forma da obtenção de informação por parte dos turistas para as suas 
experiências turísticas.
Compreender os padrões de comunicação e interação dos turistas nos media sociais é um ponto-chave 
para melhorar a comunicação e o desenho de estratégias de marketing para e pelos destinos turísticos 
através das suas Organizações de Gestão de Destinos (OGD).
Os media sociais, como o Facebook, o YouTube ou o Flickr, conjugados com Conteúdos Gerados pelos 
Utilizadores (CGU), desempenham atualmente um papel preponderante junto das comunidades on-line 
de turistas e reestruturaram a forma como a informação turística é distribuída, alcança e influência os 
turistas nas suas experiências.
Este estudo teve como objetivo determinar e avaliar aspetos de utilização dos media sociais pelas OGD 
Portuguesas e baseia-se em dados recolhidos através de um questionário on-line, que fez parte de um 
projeto de investigação de doutoramento.
Palavras-chave: Interação; Media Sociais; Organização de Gestão de Destinos; Turismo; Web2.0.

Saraiva, Helena & Carqueja, Hernâni1

ISBN/ISSN: 978-84-16286-26-3
22 e 23 de Setembro de 2016- Bragança, Portugal
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A Organização das Nações Unidas e o Processo de Harmonização 
Contabilística
XVII Encuentro AECA
Resumo/Abstract
O presente trabalho visa contribuir para a clarificação do importante papel desempenhado pela ONU 
no processo global de harmonização contabilística. Foi analisada a contribuição, assim como os 
papéis assumidos pela entidade ao longo do tempo, assim como as relações com outras entidades com 
responsabilidade nesta área. O trabalho foi conduzido através de um processo intensivo de análise da 
documentação emitida pela entidade, complementado com revisão bibliográfica nas áreas da harmonização 
e da teoria institucional. O resultado da análise permite concluir que, apesar de relativamente pouco 
abordado, o papel da ONU neste tema assumiu e continua a assumir profunda relevância.
Palavras-chave: Gobernanza; Empreendimiento; Datos de panel; Internacional; Indicadores.

Ramos, Sofia1; Abreu, Rute & Pérez López, José Ángel1
ISBN/ISSN: 978-989-8289-60-5
3 e 6 de fevereiro de 2016 - Castelo Branco, Portugal
Ativos Biológicos e Responsabilidade Social: O Caso do Setor Apícola
XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica - Competitividade das 
Regiões Transfronteiriças
Resumo/Abstract
O turismo sustentável está, gradualmente, a delinear novas estratégias de atuação, acompanhando 
as mudanças com grande heterogeneidade de resultados, pese embora uma certa morosidade na sua 
concretização. Um dos exemplos é a criação de uma unidade apícola que preserva os ecossistemas através 
da ação polinizadora das abelhas, sendo um estímulo à sustentabilidade face à diversidade de atividades 
agrícolas, contrariando a atual tendência depressiva e considerando uma condição evolutiva excecional 
para o desenvolvimento local. Metodologicamente procede-se à revisão da literatura sobre o setor, em 
geral, e a unidade apícola, em particular, tendo sido essencial a análise de conteúdo, com vista a inferir, de 
modo replicado (Krippendorff, 2004), que o reconhecimento do meio envolvente externo na viabilidade 
pode conduzir a uma melhor avaliação do desempenho dessa unidade, sendo indiscutível que quaisquer 
ações que a mesma empreenda terá efeitos, não só em si própria, mas no meio envolvente externo em que 
se posiciona.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Turismo rural; Viabilidade; Unidade Apícola.

Saraiva, Helena & Carqueja, Hernâni1

ISBN/ISSN: 978-84-16286-26-3
22 e 23 de Setembro de 2016- Bragança, Portugal
A Organização das Nações Unidas e o Processo de Harmonização 
Contabilística
XVII Encuentro AECA
Resumo/Abstract
O presente trabalho visa contribuir para a clarificação do importante papel desempenhado pela ONU 
no processo global de harmonização contabilística. Foi analisada a contribuição, assim como os 
papéis assumidos pela entidade ao longo do tempo, assim como as relações com outras entidades com 
responsabilidade nesta área. O trabalho foi conduzido através de um processo intensivo de análise da 
documentação emitida pela entidade, complementado com revisão bibliográfica nas áreas da harmonização 
e da teoria institucional. O resultado da análise permite concluir que, apesar de relativamente pouco 
abordado, o papel da ONU neste tema assumiu e continua a assumir profunda relevância.
Palavras-chave: Gobernanza; Empreendimiento; Datos de panel; Internacional; Indicadores.
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Saraiva, Helena & Gabriel, Vítor
ISBN/ISSN: 978-989-8289-60-5
3 e 6 de fevereiro de 2016 - Castelo Branco, Portugal
Empreendedorismo e Educação Na União Europeia – A Perceção Do Tema 
Pelos Alunos - Estudo Exploratório
XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica: Competitividade das 
Regiões Transfronteiriças
Resumo/Abstract
O estudo elaborado parte da constatação, evidenciada na revisão de literatura efetuada, de que o ensino 
do empreendedorismo assume algum impacto no comportamento e na perceção dos alunos relativamente 
a alguns aspectos relevantes nesta área de aprendizagem e consequentemente no desenvolvimento 
económico dos diversos países que integram o espaço da União Europeia (UE).
Assim, procurou-se numa fase inicial caraterizar o sistema de ensino do empreendedorismo levado a cabo 
nos países da UE, procurando evidenciar quer as características comuns quer as especificidades de cada 
país considerado, neste aspeto particular. Posteriormente, efetuou-se uma análise a dados provenientes 
de diversas publicações e relatórios de entidades, que recolhem e processam dados na área do tema, no 
sentido de aferir a existência de relação entre o ensino do empreendedorismo e os resultados obtidos em 
termos de perceção por parte dos visados pelo mesmo processo.
Palavras-chave: Empreendedorismo; Ensino; Educação; União Europeia; Percepção.

Saraiva, Helena & Alves, Maria do Céu1

ISBN/ISSN: 978-84-16286-26-3
22 e 23 de Setembro de 2016 - Bragança, Portugal
Implementação e Desenvolvimento do Bsc Numa Empresa Municipal – Estudo 
de Caso
XVII Encuentro AECA
Resumo/Abstract
Verifica-se, crescentemente, que a gestão das entidades do setor público adota ferramentas na área do 
planeamento e controlo de gestão provenientes das práticas vigentes no setor privado. Em muitos estudos 
esta análise tem sido efetuada essencialmente na possibilidade de aplicação de determinada ferramenta 
a determinado campo de atividade. No presente trabalho é apresentada a implementação e os respetivos 
resultados, do Balanced Scorecard, numa empresa municipal no setor das águas em Portugal, que tem 
o conceito aplicado e em funcionamento efetivo. O estudo de caso descreve como a ferramenta pode 
contribuir para uma melhoria significativa do processo de planeamento e controlo.
Palavras-chave: Gestão do risco; Valor em Risco; Backtesting; Crise Dot-Com; Crise financeira global.

Pegado, Liliana1; David, Fátima & Abreu, Rute
ISBN/ISSN: 978-84-16286-26-4
22 e 23 de Setembro de 2016, Bragança, Portugal
Las Plusvalías Y Minusvalías: Relación Entre La Contabilidad Y La Fiscalidad
XVII Encuentro AECA
Resumo/Abstract
El tratamiento contable y fiscal de las plusvalías y minusvalías, determinadas con las desinversiones de los 
contribuyentes del impuesto sobre sociedades, es un tema de especial importancia, hacia los considerables 
avances logrados por las empresas, los cuales no resultan de su actividad normal. En un entorno donde 
la discusión del sistema fiscal está en la agenda, siendo un motor de la competitividad económica de las 
empresas, tanto interna como externamente, esta investigación buscó dar relevancia al nuevo régimen 
jurídico, debido a la reforma de impuesto sobre sociedades en Portugal, con respecto a la “participation 
exemption”, es decir, las plusvalías y minusvalías realizadas en las inversiones de capital no contribuyen 
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para la determinación de la base imponible. De hecho, los resultados alcanzados por la contabilidad y la 
fiscalidad, en la determinación de los ingresos o pérdidas, no es siempre coincidente, reflejandose en el 
cálculo del benefício tributario.
Palavras-chave: Plusvalías; Minusvalías; Contabilidad; Fiscalidad; Portugal.

Sanches, Edite1 & David, Fátima
ISBN/ISSN: 978-989-8289-60-5
3 e 6 de fevereiro de 2016 - Castelo Branco, Portugal
Responsabilidade Social das Empresas no Contexto Regional
XXVI Jornadas Luso Espanholas de Gestão Científica
Resumo/Abstract
O objetivo principal desta investigação é diagnosticar as práticas de responsabilidade social empresarial 
(RSE), suportado nas normas portuguesas NP 4469-1:2008 e NP 4469-2:2010, tendo por base o caso 
de estudo de uma empresa de engenharia, construção e manutenção de redes de transporte de energia. 
Como metodologia de investigação recorreu-se, para a análise teórica, à revisão de literatura científica 
e de normativos legais para contextualizar a temática da RSE; para a análise empírica, ao método do 
estudo de caso e ao inquérito por questionário de tipo fechado, por se considerar ser o método adequado 
ao tratamento de dados quantificáveis e de inferência a partir de uma amostra numérica. Os resultados 
obtidos permitem concluir que a empresa, mesmo sem ser certificada e sem ter implementado um sistema 
de gestão de responsabilidade social (SGRS) formal, adota, na sua gestão corrente, algumas práticas de 
RSE, possuindo responsabilidades económicas, legais, éticas e ambientais.
Palavras-chave: Responsabilidade social; NP 4469-1:2008; NP 4469-2:2010; Portugal.

Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo | Physical 
Education, Sport and Performing Art

Santana, Helena1& Santana, Rosário
22, 27 a 31 de Julho - Avanca, Portugal
Como o Processo Colaborativo Se Mostra Fundamental na Delineação e 
Concretização dos Conteúdos Imagéticos Fruídos em no Green no Blue (2012) 
de Marta Alvim e Filipe Lopes
Avanca 2016
Resumo/Abstract
No Green on Blue (2012) guides our attention to a world read through a focus that designs a pure, simple 
and strong image of a new civilizational reality, as well as to several images that are incessantly and 
wisely blurred and inducing another reading of reality. This reading reveals a transformed world. This 
transformation exposes several visual and discursive contents that were conceived by Marta Alvim. In 
conjunction with a static and repetitive predominant music that designs and emphasis the same reality, 
No Green, No Blue, shows us, on a second level of reading, colors and spaces that are metamorphosed by 
this kind of sound. This fact handles the conscious and the unconscious of who saw and listen the film, 
showing us a product that exhibits a new reality. The sensibility of the composer Filipe Lopes proves to 
be central to a new reaffirmation of the film narrative and image contents. Starting from an essentially 
makeshift base, the composer was able to reach the timbre, or tone, that the director was looking for. 
Through No Green No Blue, we can discuss how focusing techniques and blurring, as well as sequencing 
and handling contribute to the realization of this film. We can still reflect on how the compositional and 
collaborative process can be crucial. Knowing that this work is not always possible, analyze a film where 
this process was achieved, is an asset for us because it reveals a new way of making art.
Palavras-chave: No Green No Blue, collaborative creative process, compositional process, Marta Alvim, 
Filipe Lopes.
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Saúde | Health

Araújo, André; Nunes, F.; Ribeiro, Maximiano & Coutinho, Paula
ISBN/ISSN: 978-84-8158-704-3
23 e 24 de Setembro de 2015 - Ourense, Espanha
Development, Characterization And Efficacy Evaluation Of Dermocosmetic 
Formulations Based On A Thermal Water Of Beira Interior Of Portugal
1st International Congress on Water Healing SPA and Quality of Life
Resumo/Abstract
Portugal is one of the richest European countries in what concerns to thermal waters, and the majority 
of Portuguese spas are distributed by northern and central regions. The use of such water for therapeutic 
purposes, also known as mineral-medicinal water, has always been aroused a continuous interest in 
carrying out the characterization of this type of waters for the treatment of a specific condition. Many 
natural mineral waters are known for centuries for their dermatologic properties. Indeed, in the region of 
Beira Interior of Portugal, there is a spa with thermal water presenting dermatological therapeutic effects, 
named Termas do Cró, and therefore the incorporation of these thermal water in a cosmetic preparation 
will be a valuable tool. In the present work, it is aimed to develop cosmetic formulations based on a 
portuguese thermal mineral water, namely a gel, where it were carried out characterization and stabilities 
studies as well as the effects on the skin were evaluated through noninvasive biometric techniques, to 
demonstrate the potential of the vehiculation of thermal water in such systems. Furthermore, according 
to the therapeutic qualities exhibited by this thermal water and the developed dermocosmetic product, it 
could be also of great interest to use in specific dermatological diseases, like psoriasis and atopic dermatitis.

Bastos, P1.; Roque, Fátima; Carvajal, A.1 & Herdeiro, Maria Teresa1

DOI: 10,1007/s40264-016-0445-7
16 a 19 de Outubro de 2016, Agra, India
The Economic Burden Of Adverse Drug Reactions Leading To And Occurring 
During Hospitalization
16th ISoP Annual Meeting "Pharmacovilance for Safer Tomorrow"
Resumo/Abstract
Adverse drug reactions (ADRs) are a major public health problem because they are direclty related to 
mortality, morbidity and costs. Due to their nature and implications, ADRs may account for a considerable 
number of hospitalizations, lead to poorer prognostics, and prolong hospitalization length while increasing 
the overall direct and indirecl hospitalization-associated costs.

Corte, Agostinha; Marques, Ermelinda; Veríssimo, Cristina1 & Veríssimo, Manuel1

Atención Primaria, vol. 48, pag. 44, setembro, 2016
ISBN: 0212-6567
Indexação: Scopus da Elsevier
Abuse And Neglect Of Elderly And Independence In Instrumental And Basic 
Activities Of Daily Living
Resumo/Abstract
Introduction: One of the known risk factors for abuse and neglect of the elderly is the decrease in functional 
capacity, contributing to self care dependency of instrumental activities of daily living and basic activities 
of daily living (OMS, 2015).
Methods: Cross-sectional study with non probabilistic sample of 333 elderly, performed in a hospital, 
homes and day centers for the elderly. The data collection protocol included socio-demographic data, 
Questions to elicit Elder Abuse (Carney, Kahan & Paris, 2003 adap. By Ferreira Alves & Sousa, 2005), 
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scale of instrumental activities of daily living Lawton and Brody and Katz index to assess the level of 
independence in activities of daily living.
Objectives: To evaluate the association between abuse and neglect in the elderly, instrumental activities of 
daily living and level of independence in activities of daily living.
Results: Emotional abuse is signiicantly correlated with the level of independence in activities of daily 
living (p = 0.000), older people with less independence tend to have higher levels of emotional abuse. The 
total abuse is signiicantly correlated with the levels of independence in activities of daily living (p = 0.002), 
less independent elderly tend to suffer greater abuse and neglect. There were no statistically signiicant 
associations between abuse and neglect and instrumental activities of daily living.
Conclusions: The less independent elderly are more vulnerable to situations of abuse and neglect, being 
more exposed to emotional abuse. These results point to the need for health professionals/nurses develop 
prevention interventions, including strategies to support carers and early screening in less independent 
elderly.
Keywords: Elder abuse. Negligence. Nursing care. Frail elderly.

Coutinho, Paula; Ribeiro, Maximiano P. & Araújo, André R.T.S. 
ISBN/ISSN: 978-84-8158-704-3
23 e 24 de Setembro de 2015 - Ourense, Espanha
Dermatological Potential Of Thermo-Mineral Waters From Beira Interior Region, 
Portugal
1st International Congress on Water: Healing SPA and Life Quality
Resumo/Abstract
Hydrothermal features in Portugal have been used since ancient times for therapeutic purposes that 
are mainly distributed in north and central region, being Beira Interior, located in central region, is 
characterized by eight spas. As for Portuguese thermo-mineral waters there are scarce studies about 
the characterization of its relation with the beneficial effects on human health. In last decade there is 
a renewing interest about thermalism and innovation, mainly on the evidence practice based in this 
area. One of the most important factors that support the therapeutic effect of mineral medicinal waters 
is the physico-chemical composition. A physico-chemical categorization of these eight thermal waters 
was carried out in order to undertake an statistical analysis of the correlation of the physico-chemical 
classification and its therapeutic indication. According to this, data from these eight thermal waters were 
collected and submitted to Principal Component Analysis (PCA) and partial lest squared (PLS) that 
clustered the selected termal waters in 4 groups, regarding to their chemical composition, and correlated 
with the therapeutic indication.
Palavras-chave: Skin; Thermo-mineral water; Chemical composition; Beira Interior; Portugal.

Ferreira, Ana1; Rodrigues, Márcio; Fortuna, Ana1; Falcão, Amílcar1 & Alves, 
Gilberto1
DOI: 10.1111/epi.13609
Setembro de 2016 - Praga, República Checa
Flavonoids As Potential Reversing Agents Of The Pharmacoresistance To 
Antiepileptic Drugs Mediated By The P-Glycoprotein
12th European Congress on Epileptology
Resumo/Abstract
Purpose: To identify P-glycoprotein (P-gp) inhibitors among several flavonoids and investigate those with 
higher potential to enhance the intracelular accumulation of antiepileptic drugs (AEDs). This strategy of 
flavonoid/AED combined therapy may be useful to overcome the pharmacoresistance mediated by the 
P-glycoprotein and improve the access of AEDs to the biophase. 
Method: Madin-Darby canine kidney II (MDCK II) cells and those overexpressing the human multidrug 
resistance-1 (MDR1) gene that encodes P-gp (MDCK-MDR1) were obtained from The Netherlands 
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Cancer Institute (NKI-AVL; Amsterdam, Netherlands). The cells were used to perform rhodamine 123 
intracellular accumulation assays according to Barthomeuf et al. (1) and also AEDs accumulation assays. 
Flavonoids were studied at 50, 100 and 200 µM. AEDs were tested at therapeutic concentrations, namely, 
carbamazepine (50 µM), carbamazepine-10,11-epoxide (16 µM), licarbazepine (140 µM), lamotrigine (55 
µM), oxcarbazepine (20 µM) and phenytoin (75 µM).
Results: Baicalein, (-)-epigallocatechin gallate, kaempferol, quercetin and silymarin at 50, 100 and 200 µM 
showed a marked inhibitory effect in P-gp activity, increasing the intracellular accumulation of rhodamine 
123 in MDCK-MDR1 (p < 0.05). Moreover, it was suggested that these flavonoids could reverse the AEDs 
efflux induced by P-gp (p < 0.05); at 200 µM the aforementioned flavonoid compounds demonstrated 
to increase the intracellular concentrations of carbamazepine, carbamazepine-epoxide, licarbazepine, 
oxcarbazepine and phenytoin into MDCK-MDR1 cells (p < 0.05).
Conclusion: These results suggest the interest of some flavonoids [baicalein, (-)-epigallocatechin gallate, 
kaempferol, quercetin and silymarin] as P-gp inhibitors, as they were able to reverse the P-gp-mediated 
drug efflux. Thus, these flavonoid compounds may be promising agents to increase the levels of AEDs and 
their active metabolites into the brain, circumventing at least partially the pharmacoresistance in epilepsy.

Marquez, S. 1; Herdeiro, Maria Teresa1; Roque, Fátima & Ribeiro-Vaz, I.1

DOI: 10.1007/s40264-016-0445-6
16 a 19 de Outubro de 2016, Agra, India
An Educational Intervention To Improve Nurses Reporting Of Adverse Drug 
Reactions
16th ISoP Annual Meeting “Pharmacovilance for Safer Tomorrow”
Resumo/Abstract
Adverse drug reactions (ADR) are an importam cause of mortality and morbidity leading to additional 
costs with health. Drug safety data before commercialization is important. The spontaneous ADR report 
system is efficient and fundamental to the safety surveillance of market medicines. Nurses can have an 
important role in SDR reporting due to their daily activities of drugs administration (including vaccines). 
However, amounf these professionals, there is a high rate of underreporting. Based on the reasons 
proposed by Inman for underreporting ADR, it was concluded that the main obstacles to ADR reporting 
among nurses were indifference (the belief that a single cases cannot contribute to medical knowledge) 
and the lack of knowledge about the pharmacovigilance system.

Marques, E.; Veríssimo, C.1; Corte, A. & Veríssimo, M.1

Gaceta Sanitaria, vol.30, pag.78, setembro 2016
ISBN: 0213-9111
Indexação: Scopus da Elsevier
Determinantes Sociodemográficos E Relação Com A Discriminação Social, 
Abuso E Negligência Em Idosos
16th ISoP Annual Meeting “Pharmacovilance for Safer Tomorrow”
Resumo/Abstract
As mudanças ao nível das estruturas e relações familiares, contribuem para o envelhecimento populacional 
e a velhice, enquanto problema social e de saúde, surgindo fenómenos como a discriminação social e o abuso 
e negligência. Pretendeu-se avaliar a associação entre as variáveis sociodemográficas e a discriminação 
social, o abuso e negligência nas pessoas idosas residentes num concelho do interior de Portugal. Método: 
Estudo transversal, realizado por entrevista a 333 idosos, em centros de saúde, hospital, e centros de dia. 
Utilizou-se um questionário estruturado, composto por caracterização demográfica e socioeconómica. 
Incluiu-se a escala de Discriminação Social Contra as Pessoas Idosas (Palmore, 2001, adap. por Ferreira-
Alves & Ferreira Novo, 2006) e o Questions to Elicit Elder Abuse (Carney, Kahan & Paris, 2003, adap. 
por Ferreira-Alves & Sousa, 2005). Os dados foram analisados ao nível de significância de 5% (p <0,05). 
Resultados: Amostra constituída maioritariamente por mulheres (59,5%); mínimo e máximo de 65 e 96 
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anos, média 76,13±7,02 anos. A principal fonte de rendimentos era a pensão ou reforma (96,7%) e 26,1% 
auferiam 250 a 300 euros mensais; 87,4%, afirmou que visitava ou recebia visitas de familiares ou amigos. 
Verificou-se a existência de diferenças estatisticamente significativas para o sexo do idoso ao nível do 
abuso físico (p = 0.044) e financeiro (p = 0.010); estado civil em termos do abuso emocional (p = 0.000) 
e abuso na sua totalidade (p = 0.001); coabitação para o abuso emocional (p = 0.000), negligência (p 
= 0.049), abuso financeiro (p = 0.000) e abuso total (p = 0.000); partilha ou não do quarto com abuso 
emocional (p = 0.000) e abuso total (p = 0.000); visitar ou receber visitas de familiares ou amigos com 
abuso físico (p = 0.039), negligência (p = 0.049) e abuso total (p = 0.027) e necessidade de apoio de outras 
pessoas e/ou instituições com abuso físico (p = 0.034), abuso emocional (p = 0.002) e de abuso total (p = 
0.028). Só se verificaram diferenças significativas em termos de discriminação social para a situação do 
idoso visitar ou receber visitas de familiares ou amigos. Não foi encontrada diferença estatisticamente 
significativa para a idade, escolaridade, zona residência, local onde vive e rendimento mensal. Conclusão: 
Estes resultados podem contribuir para os profissionais de saúde desenvolverem medidas de intervenção 
que visem a prevenção e resolução do fenómeno da discriminação social, do abuso e negligência nas 
pessoas idosas na população estudada. Estas medidas devem ser apoiadas por políticas sociais e de saúde.

Marques, Ermelinda & Figueiredo, Maria Henriqueta1

Atención Primaria, vol. 48, pag.6, setembro, 2016
ISBN: 0212-6567
Indexação: Scopus da Elsevier
Dynamic Model Of Family Assessment And Intervention (Mdaif): A Case Study
Resumo/Abstract
Introduction: The MDAIF it is a guiding framework and systematizing of family health nursing practices. 
Aims to respond to the needs of nurses in caring for families in developing practices aimed at the family 
as target of nursing care. (Figueiredo, 2012).
Objectives: Assess and intervene in the family in the clinical context, through a systemic approach and 
collaborative.
Methodology: Qualitative methodology and the method was a case study. It was used as theoretical 
reference MDAIF, which upheld the decision-making process. Interviews were conducted to a family in 
the context of Primary Health Care and we analyzed the information from computer applications that 
emerged from the records made by family nurses.
Results: It is a reconstructed family, composed of two elements living together for about 23 years. They both 
have children from their first marriage. The husband is totally dependent on his partner in self care.This 
assessment stands: insufficient family income; residential building not safe; neglected residential building; 
safety precaution not demonstrated; neglected pet and caregiver role not adequate - not demonstrated 
adherence behaviors.
The MDAIF thus contributed significantly to the development of behaviors that lead to improvements 
in family health related to nursing care especially in the areas of attention residential building, pets and 
caregiver role.
Conclusions: The collection of evaluation data allows us to understand the history and family characteristics. 
The use of MDAIF enabled collaborative identification of needs in care of the strength, resources and 
family responsibilities. The possible increase of more appropriate strategies to the oneness and specificity 
of the family,recognizing its complexity and diversity.
Keywords: MDAIF. Primary Health Care.

Marques, Ermelinda & Figueiredo, Maria Henriqueta1

Atención Primaria, vol. 48, pag. 49, setembro, 2016
ISBN: 0212-6567
Indexação: Scopus da Elsevier
Characterization Of The Health Situation In A Northern Region Community 
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(Continental Portugal)
Resumo/Abstract
Introduction: When preparing a health diagnosis, the Specialist Community Nurse should identify 
the health needs of a group or a community (Regulation 128/2011). Health Care Planning consists in 
rationalizing scarce resources to achieve the established objectives, so that priority health problems can be 
reduced (Imperatori & Giraldes, 1993).
Objectives: To provide updated information on the health problems of a community.
Method: This study had the duration of 9 weeks. A descriptive design was employed. Demographic, 
socioeconomic, environmental and impact indicators were analysed. Data concerning the mortality and 
morbidity will be presented. The data sources were: DGS, INE, ARS Norte and ACeS.
Results: According to the INE, in 2014 the resident population was 9936 inhabitants. In 2015, the infant 
mortality was zero and the overall mortality was 11.5 ‰. As far as the age-specific mortality rate is 
concerned, it was higher among individuals aged 75+, 64.7/1000. In 2014, circulatory system diseases 
(31.3%) and malignant tumors (20.0%) were the diseases that contribute the most to the mortality rate. In 
terms of morbidity in the Primary Health Care (2014), lipid metabolism disorders (41.9%), hypertension 
(28.8%), depressive disorders (18.1%), overweight (11.8%) and obesity (10%) were the most listed causes 
of illness. Apart from the overweight percentage, all these values were higher than those presented by the 
ACeS, ARS and Continental Portugal.
Conclusion: Through these indicators we are able to identify the most common health problems in this 
community and, consequently, to define a Local Health Plan that targets health gains.
Keywords: Morbidity, Mortality and Health Diagnosis.

Pereira, César1 & Lopes, Fernanda
ISBN/ISSN: 0212-6567
29 e 30 de Setembro de 2016 - Viseu, Portugal
Emotions Of Nurses With The Child End Of Life
3rd World Congress of Health Research
Resumo/Abstract
The process of death and dying has always been the subject of much speculation and interest for the man 
since it involves feelings and emotions. However, it is in the hospital, and especially to the nurse who works 
with children, that this issue becomes more challenging as these professionals may have to face children at 
the end of their lives, in their everyday work. Costa and Lima (2005), recommended the subject of death 
in children to be included in the curricula and that hospitals use permanent education as a strategy for 
promoting and changing attitudes and behaviors of professionals. Objectives: Identify the factors that 
inluence the nurse emotions when dealing with the child at the end of life. Identify what kind of emotions 
and emotional support nurses and caregivers have and require in the child’s end of life process. Methods: 
Descriptive study, quantitative and cross. A questionnaire to four hospitals in the inner edge nurses was 
applied in services that had direct contact with children (Pediatrics, Pediatric Emergency, Outpatient and 
Neonatology). Results: The study revealed that nurses experience varied discomforting emotions more 
than comforting emotions. Conclusions: Gender, age, religion, professional practice time, professional 
practice time in the ield of pediatrics, professional category, the service which perform functions and the 
type of support, contrary to what we predicted, are not factors inluencing the emotions of nurses dealing 
with the child at the end of life. As far as the support they need, they emphasize psychological support. 
We identiied ive dimensions of emotions called lack of hope; internal conlict; empathy; affections; mood.
Palavras-chave: Emotions; Death; Pediatrics Nurse.

Rosa, Furtado da Aline1; Rosas, Ann Mary1; Saraiva, Renata1; Marques, Ermelinda; 
Viana, Lígia1 & Valente, Geilsa1
Referência, suplemento ao nº9, série IV, pag. 373, junho, 2016
ISBN: 2182.2883

1 Investigador Externo

ARTIGOS EM ATAS CIENTÍFICAS /
ARTICLES IN PROCEEDINGS BOOKS



PUBLICAÇÕES/PUBLICATIONS

65

Indexação: SciELO – Bireme
Compreendendo a Sexualidade do Idoso: Uma Visão do Enfermeiro
XVII Encuentro AECA
Resumo/Abstract
Introdução: Os valores, atitudes e comportamentos face à sexualidade dos idosos revelam-se, cada vez 
mais, não compreendidos. Apesar dos bons propósitos, ocorre o cerceamento de direitos fundamentais da 
sexualidade, a responsabilidade individual da escolha: “quando o fazer; com quem o fazer e como o fazer”. 
A sexualidade pode assumir diversas formas de manifestação. No entanto, habitualmente perpetua-se a 
ideia de que o amor e a intimidade sexual não são importantes para os idosos, além de estarem associados 
a preconceitos e tabus.
Objetivos: Descrever a subjetividade dos enfermeiros na ação educativa sobre sexualidade do idoso no 
contexto da consulta de enfermagem.
Metodologia: Pesquisa qualitativa, de abordagem fenomenológica sociológica de Alfred Schutz. Os 
participantes foram 24 enfermeiros. Cenário inclui Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis 
de Brasil, Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da Guarda e instituições de saúde de Portugal, 
por atuarem com o ensino da consulta de enfermagem ao adulto idoso. Aprovação do Comitê de Ética e 
Pesquisa (Plataforma Brasil) sob o número: 36876114.6.0000.5238.
Resultados: Para a entrevista foi utilizada a abordagem fenomenológica, semiestruturada, com um roteiro 
inicial, onde foi possível compreender o típico do fenómeno dos participantes da pesquisa. As questões 
utilizadas foram: Fale como você aborda a ação educativa sobre sexualidade do idoso no contexto da ação 
social / consulta de enfermagem? O que você tem em vista quando aborda sobre a sexualidade ao idoso? 
Compreendeu-se à luz de Schutz (1979), que a intencionalidade dos participantes e a compreensão da 
subjetividade e da intersubjetividade proporcionada pela empatia da relação face a face, demonstrada no 
momento das entrevistas, fez emergir o fenómeno natural genuíno das relações humanas, sem levar em 
consideração seus valores, proporcionando a compreensão dos motivos - para da categoria - perceção da 
não abordagem sobre a sexualidade e as várias interfaces relacionadas com pressupostos e tabus.
Conclusões: O estudo veio demonstrar a dificuldade dos enfermeiros em abordar o tema da sexualidade 
do idoso. Por esse motivo, sugere-se a introdução do tema no processo de ensino e aprendizagem desde a 
graduação, para ser possível implementar estratégias como palestras e rodas de discussão para adequar as 
novas necessidades atuais do cuidado biopsicossocial ao idoso.
Palavras-chave: enfermagem; ensino; sexualidade; fenomenologia.
Referências bibliográficas: Schutz A. (1979). Bases da fenomenologia. In H. Wagner (Org.), Fenomenologia 
e relações sociais: Textos escolhidos de Alfred Schutz (pp. 53-71). Rio de janeiro, Brasil: Zahar.
Veríssimo, M. T. (2014). Geriatria fundamental: Saber e praticar. Lisboa, Portugal: Lidel.

Tecnologias | Technology

Figueiredo, José Quitério; Gomes, Natália & García-Peñalvo, Francisco1

ISBN/ISSN: 978-1-4503-4747-1
2 a 4 de Novembro de 2016 Salamanca, Espanha
Ne-Course For Learning Programming
Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality TEEM'16
Resumo/Abstract
Difficulties in learning programming are a constant concern in engineering courses. In many research 
studies involving the learning programming must of the solutions presented, from the beginning of the 
first programming languages, was to apply different type of problems analysis. Literature relating to the 
understanding of nature of learning programming skills has been focused explicitly on the teaching 
methodology and few of them focus on abilities, characteristics and knowledge acquired over the life cycle 
of learning programming in each student. Most of the students enrolled in engineering courses, where 
programming is a crucial competence, never had the opportunity to develop skills of computational 
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thinking. In this paper, we focus our work on the learning programming developing and applying a set 
of exercises where students with more difficulties can express and develop their skills in computational 
thinking. In order to understand some programming students difficulties we have create a set of exercises, 
and apply it to a pre-programming course, that allows teachers to understand how students analyse and 
comprehend aspects such as visualization, spatial interpretation and physical manipulation. This paper 
also reports on results obtained from a class experiment where Memory Transfer Language was used 
by students to learn programming. All the exercises must be resolved without any type of technology, 
designed as a ne-course (no electronic course) for learning programming.
Palavras-chave: Programming education; Introductory programming; Cs0; Cs1; Learning programming; 
Teaching programming.

Gomes, Natália & Hernández-Serrano, M.J.1
ISBN/ISSN: 978-84-608-8860-4
4 a 6 julho de 2016 - Barcelona, Espanha 
Empowering And Bulding Knowledge With Technologies And Emerging Models 
Of Learning
8th annual International Conference on Education and New Learning 
Technologies
Resumo/Abstract
The fast and growing development of technology, the existence of new types of collaborative networks 
and the global connectivity allow and require, urgently, that Higher Education institutions develop new, 
innovative and creative ways and models of teaching and learning. According to these new possibilities, 
this article is presented in two parts. A first one, which aims to present some of the currently emerging 
learning models for Higher Education, through the use of technology, defined by several international 
reports. And a second part, with the results of a systematic review in an international data base, which 
allows us to understand the degree of educational innovation that underlies the different learning models 
explored (flipped learning, personal learning environments, mobile learning, and massive open online 
courses). The results indicate that the mobile learning model is the most productive with a growing 
tendency. Finally we conclude presenting an emerging higher education model, cloud learning model, a 
cornerstone for empowering and building knowledge with technologies.

Sousa, Joaquim J.1; Ruiz, António M.1; Makon, Matus1; Lazecky, Milan1; Hlavacová, 
Ivana1; Patrício, Glória; Delgado, J. Manuel1 & Perissin, Daniele1

DOI: 10.1016/j.procs.2016.09.258
5 a 7 de outubro - Porto, Portugal 
Potential Of C-Band Sar Interferometry For Dam Monitoring
Centeris 2016 - WorkShop de SARWatch
Resumo/Abstract
Despite the recent popularity achieved by the modern X.band SAR sensors, mainly due to their high spatial 
resolutions which enable the detection of deformation components impossible so far, such as thermal 
expansion, SAR C-band sensors continue to be of greeat utility and with a great future in the deformation 
monitoring fiels, namely for critical struture monitoring, such as dams. The new ESA missions (Sentinel-
1A and 1B) and the extension of the Canadian Radarsat mission corroborate this finding. In this paper 
the possibility of using spaceborne SAR sensors for dam monitoring is addressed in terms of feasibility 
and applications. The presented results show the potencial of C-band sensors for the particular case of 
dam monitoring and can be handful to recognize the applicability of new Sentinel-1 data (since 2014) for 
continuous monitoring of dam deformations. 
Palavras-chave: Dams, Satellite InSAR, Deformation monitoring, C-band SAR.
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Tomaz, Graça; Cação, Isabel1  & Malonek, Helmuth1
New Trends in Quaternions and Octonions 
16-17 dezembro de 2016; Universidade do Minho, Braga
A Matrix Approach To General Monogenic Orthogonal Polynomial Systems
Resumo/Abstract
The matrix representation of real and hypercomplex Appell sequences uses the Pascal matrix and 
its creation matrix. In this talk, we are looking for the matrix representation of general homogeneous 
orthogonal Appell polynomials obtained through the so-called shifted Pascal matrix.

Gomes, Maria João Lino Silva
R3 - 2ª conferencia de reabilitação de edifícios 
14 de outubro 2016 Auditório do NERGA, Guarda
Contributo da Arquitetura Bioclimática na Reabilitação de Edifícios de 
Habitação - O Caso da Guarda
Resumo/Abstract
O modo como projectamos e construímos as casas onde habitamos, condiciona de forma positiva ou 
negativa a nossa qualidade de vida.
A arquitectura bioclimática consiste em pensar e projectar um edifício tendo em conta toda a sua 
envolvência climatérica e as características ambientais especificas do local em que se insere. utilizando 
para tal apenas soluções de desenho, inovadoras e de qualidade, adaptadas ao sítio e os elementos 
arquitectónicos disponíveis.
A arquitectura bioclimática tem as suas raízes na arquitectura tradicional ou vernacular que por sua vez 
assenta no conhecimento empírico da arte de bem construir dos nossos antepassados que, face à limitada 
variedade de materiais construtivos disponíveis e à inexistência de tecnologias que pudessem responder 
às necessidades de climatização e de iluminação artificiais, adoptavam regras construtivas que promoviam 
uma construção eficiente e adaptada às características do local de implantação. Assim os desafios que 
colocam à arquitetura contemporânea passam por saber aplicar os princípios da arquitectura vernácula 
e adaptá-los aos edifícios de hoje, tirando partido das possibilidades que a tecnologia oferece para criar 
soluções arquitectónicas inovadoras e de qualidade, adaptadas ao sítio e que proporcionem ao homem 
conforto com um mínimo dispêndio de energia, potenciando assim a sua qualidade de vida.
A reabilitação bioclimática de edifícios permite a melhoria das condições de habitabilidade, o decréscimo 
dos consumos de energia e a diminuição do impacte ambiental dos edifícios. E não menos importante 
promove o desenvolvimento sustentável e revitaliza a cidade.
Assim tendo como caso de estudo os edifícios do centro urbano consolidado da Guarda pretende-se 
analisar as potencialidades e limitações da aplicação dos princípios da arquitetura bioclimática na 
reabilitação dos edifícios de habitação.

Gonçalves, Gabriela1; Fernandes, José1; Nascimento, Maria1 & Martins, José 
Alexandre
2nd Conference of the Portuguese Society for Engineering Education, 
CISPEE 2016 
20 e 21 outubro de 2016 - Vila Real, Portugal
Engineering Students Performance In Hypothesis Testing
Resumo/Abstract
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In this work, we analyze the performance of 223 students of the Informatics Engineering Degree of 
the Higher Institute of Engineering of Porto, in the academic year 2012-2013, when faced with several 
questions about hypothesis testing. In terms of results, students presented many difficulties in the theme, 
most of which are similar to those reported in the literature.

Martins, José Alexandre; Estrada, Assumpta1& Nascimento, Maria Manuel1
Psychology of Mathematics Education Annual Conference 
3 a 7 de Agosto de 2016 - Szeged, Hungria
Imagine: Solving The "Attitude Equation" To Be A "Positive" Teacher?
Resumo/Abstract
To achieve success in statistical education the need to know teachers attitudes towards Statistics is 
recognized. This knowledge could improve the chances of teachers having a predisposition, willingness, 
and commitment to teaching and learning processes in statistics and also their training. Consequently 
they will influence students’ academic success in statistics (Gal, Ginsburg, 1994). This study focuses on 
the measurement and characterization of attitudes towards Statistics by teachers of the 1st and 2nd cycle 
of Portuguese basic education (ages 6 till 12) using a tested scale (2009). It also aims to determine if there 
are differences between teachers’ attitudes of these two cycles and the effect of some others variables. The 
Portuguese version of the EAEE scale, validated by a board of experts, was applied to a sample of 1098 
teachers. The attitudes at the level of the overall score were found to be positive, especially in cognitive 
and social components. The reliability can be considered high (Cronbach alfa=0,869). There were found 
significant differences in relation to the global score in the variables: teaching cycle, time of service, 
initial area of training, level of Statistics studies and if already taught Statistics. As a conclusion we can 
emphasize that the studied teachers don’t do a conscientious use of Statistics in theirs daily life; express 
a disbelief feeling about the use of Statistics, especially in the media and in politics; don’t share Statistics 
difficulties and knowledge with colleagues; and also assume that have some lack of Statistics knowledge. 
This information about variables influence in the teachers’ attitudes towards Statistics and the aspects 
linked to their less positive attitudes may allow us to find answers to how to solve the “attitude equation” 
to be a “positive” teacher.

Martins, José Alexandre
VIII Congreso Iberoamericano de Cabri - IberoCabri 2016 
12 a 14 de outubro de 2016 - Medellín, Colômbia
Literatura Y Vídeo Com Chocolate: Formas Diferentes De Aprender Y Aplicar 
Geometria Con Cabri
Resumo/Abstract
Se presentará un extracto de una novela que conducirá al concepto de elipse y que será explorada por 
los alumnos con Cabri. Será también presentado un vídeo de Youtube en que, como por magia, se quita 
un cuadrado de una barra de chocolate y se “reconstruye” esa barra de manera que parece que nada fue 
quitado. Con base en ese vídeo se reconstruirá la situación con Cabri y se descubrirá el truco visual. Así, 
con el entorno de Cabri, se promoverá el uso de fuentes diferentes y motivadoras como una forma más de 
motivar para la enseñanza de las Matemáticas.

Tomaz, Graça; Cação, Isabel1 & Malonek, Helmuth1

VIII Iberoamerican Conference of Cabri 
12 e 14 de Outubro de 2016 - Medellín, Colômbia
Multidisciplinariedad En La Moda: Una Visión Con Cabri Envolviendo 
Estadística, Geometría Y Análisis
Resumo/Abstract
Se presentaran dos métodos de obtener una aproximación del valor de la moda estadística cuando solo 
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se tiene un histograma y como, con Cabri, se pueden entender los procesos geométricos subyacentes y 
las diferencias entre esos métodos. En consecuencia de uno de esos métodos se hará la “descubierta” de 
un resultado que relaciona la abscisa del vértice de una parábola con el valor de la moda. Además, se 
mostrará analíticamente que esa “descubierta” es consistente con el método usado. Así, con el entorno de 
Cabri, se pretende promover la multidisciplinariedad en la enseñanza de las matemáticas para estimular 
los alumnos.

Mateus, Joaquim; Silva, César1; Torres, Delfim1; Rebelo, Paulo1 & Rosa, Silvério1

2016 Portuguese Meeting On Optimal Control 
20 e 21 de junho de 2016 - Porto, Portugal
Optimal Control Of A Non-Autonomous Seirs Model With Vaccination And 
Treatment
Resumo/Abstract
We study an optimal control problem for a non-autonomous SEIRS model with incidence given by a 
general function of the infectives, the susceptibles and the total population and with vaccination and 
treatment as control variables. We obtain existence and uniqueness results for our problem and, for the 
case of mass-action incidence we present some simulation results designed to compare an autonomous 
and corresponding periodic model and also the controlled and the corresponding uncontrolled model.

Rosa, Cecília et al.
Regional Helix 2016 Conference 
1 de julho de 2016 - Castelo Branco
The Triple Helix Approach: Interactions And Dynamics Of Innovation In Less 
Favoured Regions: The Polytechnic Of Guarda Case
Resumo/Abstract
This paper examines the interactions and contributions of a higher education institution (HEI), the 
Polytechnic of Guarda (PG), for the territorial dynamics of innovation within the triple helix model 
(THM) (Dzisah & Etzkowitz, 2009). The main goal is to explore whether relationships of interaction and 
cooperation between helices, in a less favoured region, fosters innovation and development in the region, 
assessing the existence of new patterns of collaboration between the helices. The study investigated the 
behaviour of three helices of the Guarda region by using the results of an inquiry that was submitted to the 
three helices: companies, governance system and Polytechnic of Guarda. The results suggest that PG has a 
key role in building a knowledge-based society, in the development of innovation and in the development 
of the region. In fact, its role in the business dynamics and community development through knowledge 
transfer and entrepreneurship training, in this less favoured region, is reflected in the high proportion of 
businesses and institutions of the governance system that have workers trained in this institution and by 
the satisfaction (medium and high) with the work performed by professionals trained at PG.

Ciências da Educação e Formação de Professores | Education 
Science and Teacher Training

Santana, Helena1 & Santana, Maria do Rosário
II Seminário Luso-Brasileiro de Educação 
14 e 15 de Julho de 2016 - Braga, Portugal
A Criação Colaborativa Como Ferramenta Didático-Pedagógica: Som, 
Corpo e Movimento Como Meios de Desenvolvimento Físico, Intelectual e 
Motivacional em Alunos do Ensino Pré-Escolar
Resumo/Abstract
O trabalho que nos propomos apresentar, um relato de prática, mostra como o desenvolvimento e 
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aquisição de conhecimentos e competências musicais em crianças em idade pré-escolar, pode ser 
transformada tendo como variável a presença do jogo, nomeadamente do jogo musical e dramático, e do 
movimento corporal como meios de aquisição de conteúdos e competências vários. Sabemos que a prática 
da canção, em conjunto com atividades que difundam o jogo, o movimento e o uso do corpo, faz com que 
a criança reaja mais positivamente à aquisição e ao desenvolvimento de competências e conhecimentos 
vários, inclusive de outras áreas que não as ditas artísticas. Através da forma comunicação oral, desejamos 
apresentar um projeto realizado em contexto do ensino pré-escolar, que pretende perceber a importância 
da criação e desenvolvimento de projetos de criação artística de natureza global e colaborativa na 
aquisição e desenvolvimento de conteúdos e competências formais e não formais. Através deste projeto, os 
envolvidos, professores e alunos, encontraram-se em interação e colaboração estrita, permitindo a criação 
de um conteúdo didático-pedagógico onde estes últimos tiveram um papel fundamental na determinação 
dos seus conteúdos lúdicos, literários, narrativos, expressivos e musicais. Como objetivos, pretendemos 
perceber de que forma este tipo de abordagem didático-pedagógica desenvolve as capacidades cognitivas, 
criativas e musicais dos alunos, bem como de que forma desenvolve a motivação e a capacidade de 
memorização de conteúdos por parte dos alunos. Por outro lado, queremos perceber de que forma a 
motivação e a memorização de conteúdos se mostra e fortalece numa atividade onde a colaboração, a 
interação e a corporificação são uma constante. Por se considerar fundamental na elaboração deste projeto, 
foram abordados aspetos teóricos relacionados com a motivação, a criatividade, a expressão dramática e 
musical, a improvisação e a memorização através de um referencial teórico assente em autores como 
Willems, Gordon, Dalcroze, Maehr, Pintrich e Linnenbrink, Mcpherson, Hallam, Mbuyamba, Vygotsky, 
Mohanty e Hejmadi entre outros. Em posse do referencial teórico e de uma inspiração primeira, procedeu-
se ao desenvolvimento de um espetáculo para o qual foram criados diversos conteúdos de natureza 
literária, musical, cenográfica, dramática e performativa. As sessões que permitiram a sua construção e 
conceção foram devidamente programadas e planeadas, tendo sido desenvolvidas de forma a criar um 
ambiente criativo e colaborativo intenso. Houve um tempo dedicado ao processo de criação colaborativo 
e outro dedicado aos conteúdos próprios da aula. Desta forma pretendeu-se fomentar e desenvolver a 
capacidade criativa e comunicativa dos alunos, bem como a sua possibilidade de expressão, contribuindo 
para que todo o grupo sentisse que o projeto também lhes pertencia. Através deste processo foram criadas 
e compostas um conjunto de canções, na sua componente literária e musical, inspiradas nas vivências 
e experiências das crianças, bem como nos conteúdos programáticos próprios. Para além das canções, 
também foi criado um conteúdo didático-pedagógico, o culminar de todo o processo criativo, conteúdo 
esse apresentado publicamente, pretendendo desenvolver diversas competências ao nível das expressões 
não só musical, como visual, dramática e físico-motora e uma experiência performativa de inegável valor 
didático e social.

Arau Ribeiro, M.C. 
Jornada Boas Práticas em Línguas 
BabeliUM - Universidade do Minho, 4 de maio de 2016
Conferência Inaugural Da Jornada Boas Práticas: Uma Partilha Profissional No 
Melhor Sentido Da Palavra
Resumo/Abstract
Esta Jornada visa criar um espaço de apresentação, partilha e discussão de experiências e de projetos 
considerados boas práticas no ensino-aprendizagem das línguas, quer das línguas estrangeiras que 
integram os currículos escolares, quer do Português como língua não materna, no âmbito da promoção 
do multilinguismo e da interculturalidade em contexto de ensino formal e/ou não formal.

Arau Ribeiro, M.C.; Vidal, D.1; Costa, B.1; Silva, D.1 & Resende, C.1

Seminário Interativo Inserido no Projeto Sucesso Académico e no Março 
das Línguas 2016 Auditório do Instituto Politécnico da Guarda, dia 16 de 
março de 2016
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Comunicação Visual - A Elaboração de uma Apresentação Multimédia com 
Impacto
Resumo/Abstract
Ensino interativo para melhoria do sucesso académico do corpo discente.

Arau Ribeiro, M.C.; Vidal, D.1; Costa, B.1; Silva, D.1 & Resende, C.1
Seminário Interativo Inserido no Projeto Sucesso Académico|Auditório 
da ESTG, dia 13 de abril de 2016
Comunicação Visual - A Elaboração de uma Apresentação Multimédia com 
Impacto
Resumo/Abstract
Ensino interativo para melhoria do sucesso académico do corpo discente.

Arau Ribeiro, M.C.; Vidal, D.1; Costa, B.1; Silva, D.1 & Resende, C.1
Seminário Interativo Inserido no Projeto Sucesso Académico|Escola 
Superior de Saúde do IPG, dia 20 de abril de 2016
Comunicação Visual - A Elaboração de uma Apresentação Multimédia com 
Impacto
Resumo/Abstract
Ensino interativo para melhoria do sucesso académico do corpo discente.

Arau Ribeiro, M.C.; Vidal, D.1; Costa, B.1; Silva, D.1 & Resende, C.1
Workshop promovido em conjunto com o Conselho Pedagógico da 
ESTG-IPG e a Direção da ESTG para promoção do projeto Queres ser 
voluntário por um dia? 
Auditório da ESTG, dia 14 de abril de 2016
Desenvolver o Sentido de Cidadania
Resumo/Abstract
Uma resenha da responsabilidade social apoiado na política corrente e em exemplos concretos.

Arau Ribeiro, M.C. 
SEC-SPCE 2016: A Educação Comparada: para além dos números 
Universidade Lusófona e o Centro Cultural de Belém, Lisboa, 25-
27.01.2016
Discovering And Developing Intercultural Competences: A Case Study Of 
Materials Development In Higher Education
Resumo/Abstract
Associating the creative building of material with the primary teacher alone is a tendency premised on 
the idea of the teacher as lecturer in secondary and, especially, in higher education. Given the benefits of 
a stimulating and motivating mentor role of.
Gonçalves, Gabriela1; Fernandes, José1; Nascimento, Maria1 & Martins, José
2nd Conference of the Portuguese Society for Engineering Education, 
CISPEE 2016  
20 e 21 de outubro de 2016|Vila Real
Engineering Students Performance In Hypothesis Testing
Resumo/Abstract
In this work, we analyze the performance of 223 students of the Informatics Engineering Degree of 
the Higher Institute of Engineering of Porto, in the academic year 2012-2013, when faced with several 
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questions about hypothesis testing. In terms of results, students presented many difficulties in the theme, 
most of which are similar to those reported in the literature.

Arau Ribeiro, M. C., & Vidal, D.1

WORKSHOP “Estudar na ESTG”  
Auditório da ESTG, 26 de outubro de 2016
Estudar Na Estg
Resumo/Abstract
Proporcionar aos participantes uma visão global enquanto estudante na ESTG, visando a consciencialização 
destes para as atividades existentes. Assim, pretende-se: 
• Sensibilizá-los para as potencialidades existentes na ESTG ao nível laboratorial; 
• Dotá-los de conhecimentos gerais sobre o papel do estudante; 
• Partilhar experiências positivas e motivadoras; 
• Incentivá-los a acompanhar as várias atividades existentes; 
• Estimulá-los a partilhar e desenvolver a capacidade de usar ferramentas e estratégias para o pleno 
exercício do papel de estudante.

Arau Ribeiro, M.C. 
Intercultural Language Education and Globalisation: Current Practice 
and Trends International Specialist Seminar
Budapest Business School, College of Commerce, Catering and Tourism, 
16-17 June 2016
Keynote Presentation: The Economics Of Icc: Making Choices
Resumo/Abstract
This talk delves into the way that intercultural communication makes sense from a sustainability 
perspective based on a series of behavioral choices. While from a rational perspective, we may be expected 
to only make decisions that are in our best interests, assessing the value of the options we are faced with. 
Our decisions in the immediate face of dilemmas show, however, that it is more our irrational side that 
prevails, making room for our biases and their (un)avoidable influence on us. Between human error and 
technological development that we do not fully adapt to our best interests, everyday life is largely bereft 
of that rational behavior we so highly value. Becoming more aware of our preconceived notions can help 
us make better decisions; to do so, we will need to examine the forces behind our decisions in dealing 
with others. Drawing on a number of areas, ranging from language teaching and learning, economics, 
and music, ICC will be explored for the opportunities it poses and the myriad results of these prospects.

Clemente, G.R.1 & Gomes, N.
III Encuentro Internacional de Educación y Cultura en Ambientes 
Virtuales 
ISBN/ISSN: 28.11.2016-02.12.2016
Guadalajara – México
Nuevas Alfabetizaciones: Oportunidades De La Tecnología Para El Aprendizaje 
Y La Lectura Digital
Resumo/Abstract
Las características cambiantes de la Sociedad del Conocimiento ejercen importantes y complejas 
influencias en sus dinámicas de trabajo, relaciones, aprendizaje y de comunicación, generando la 
necesidad de contar con nuevas alfabetizaciones para aprovechar los recursos tecnológicos a favor del 
desarrollo social.
En este documento se presentan los cambios enmarcados por las tecnologías de esta nueva sociedad, así 
como algunos de los recursos (plataformas y formatos) que apoyan la alfabetización y la práctica de la 
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lectura digital.

Cordeiro, U.; Nobre, C.; Brigas, C.; Fonseca, C. & Mateus, C.
II Jornadas de Educação 
26 a 27 de Outubro de 2016, Guarda
Os Computadores em Contexto Educativo: Educação Inclusiva
Resumo/Abstract
Em Portugal, registou-se um aumento significativo dos recursos tecnológicos disponíveis em contexto 
educativo. Sobretudo a partir da última década do séc. XX, a rede escolar pública (incluindo jardins de 
infância e escolas do 1º CEB) foi objeto de um grande investimento ao nível dos recursos disponíveis.
Neste âmbito, têm-se vindo a utilizar e a rentabilizar, cada vez mais, os recursos, também a nível da 
educação inclusiva, visando uma otimização do processo de ensino e aprendizagem e a exequibilidade de 
melhores práticas, a todos os níveis. Estes processos implicaram desafios e oportunidades para todos os 
intervenientes.
Consequentemente, recursos, metodologias, abordagens e técnicas em contexto educativo formal podem 
ter sofrido alterações.
Neste contexto, têm sido realizadas diferentes experiências promotoras da utilização das TIC e posterior 
estudo das suas implicações.
A designada "escola inclusiva" visa, "por um lado, adequar o processo de ensino e aprendizagem às 
características e singularidade de cada criança ou jovem, e, por outro, criar condições humanas, físicas e 
materiais que permitam uma participação efetiva e plena de todos os indivíduos na escola e na sociedade".
Os inovadores e diversificados ambientes de interação e aprendizagem que são criados recorrendo às 
tecnologias surgem como fatores estruturantes de novas alternativas e conceções pedagógicas, que podem 
criar um novo paradigma na designada escola inclusiva.
Um exemplo são os Sistemas Aumentativos e Alternativos de Comunicação (SAAC) desenvolvidos pelo 
Portal Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa (ARASAAC) que consistem em “formas 
de expressão diferentes da linguagem falada, que visam aumentar (aumentativos) e/ou compensar 
dificuldades (alternativos) de comunicação e linguagem de muitas pessoas com deficiência”.

Serra, Nuno & Vila-Chã, Carolina
II Jornadas de Educação 
26 a 27 de Outubro de 2016, Guarda
Os Jogos Praticados nos Recreios Escolares Como Fator de Inclusão
Resumo/Abstract
O jogo constitui uma parte importante da infância, representando um papel fundamental para o 
desenvolvimento integral da criança. Jogar com os seus pares durante o recreio escolar facilita a 
aprendizagem de habilidades motoras que são essenciais para o futuro. No entanto, existem diversas formas 
de jogo, mais ou menos inclusivas, com diferentes benefícios para a socialização das crianças do 1º ciclo 
do Ensino Básico (CEB). Existe uma tendência crescente de introdução, cada vez mais precoce, dos “mini-
desportos”, isto é, formas condicionadas de jogos desportivos formais, nas atividades de enriquecimento 
curricular, que depois são reproduzidos pelos alunos nos recreios escolares.
Ao contrário do que acontece atualmente, a nossa perspetiva, de natureza recreativa e pedagógica, 
aconselha a adaptação de práticas lúdicas não formais, tendo em conta as caraterísticas dos destinatários, 
dos espaços, materiais e fatores técnicos de execução motora. Da vasta panóplia de jogos outrora praticados 
por crianças não será difícil eleger aqueles que mais se coadunem com as finalidades sociais pretendidas, 
introduzindo-lhes as necessárias adaptações. Assim, nesta comunicação serão discutidos os contributos 
do jogo praticado por crianças no recreio escolar para a socialização das crianças do 1º CEB.
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Guilherme, M.1; Matos, A.G.1; Arau Ribeiro, M.C. & Sawyer, M.1

SEC-SPCE 2016: A Educação Comparada: para além dos números 
Universidade Lusófona e Centro Cultural de Belém, Lisboa, 25-27.01.2016
Presentation Of The Working Group Sobre O Geci – Grupo De Estudos 
Comparados Em Interculturalidade/ Comparative Study Group In 
Interculturality
Resumo/Abstract
Presenting the newest section on Comparative Education of the SPCE, coordinated by Manuela Guilherme 
with members from across Europe and Brazil.

Santana, Helena1 & Santana, Maria do Rosário
XIII Congresso SPCE 
6 a 8 de outubro de 2016 - Viseu, Portugal
Processos Colaborativos de Criação: Meios de Desenvolvimento Intelectual e 
Motivacional em Alunos Do 1º Ciclo do Ensino Básico
Resumo/Abstract
Esta comunicação pretende apresentar um projeto que pretendeu perceber a importância da criação 
e desenvolvimento de projetos de criação artística de natureza global e colaborativa. Esta tipologia de 
projeto, os intervenientes tiveram a possibilidade de desenvolver e otimizar as diferentes capacidades 
cognitivas, criativas, musicais, performativas e escolares. Através deste projeto, os envolvidos, professores 
e alunos, encontraram-se em interação e colaboração estrita, permitindo a criação de um conteúdo 
didáticopedagógico onde os alunos tiveram um papel fundamental na determinação dos seus conteúdos 
técnicoexpressivos. Neste projeto estiveram envolvidos um conjunto de alunos com idades compreendidas 
entre os 6 e os 9 anos de idade. Como objetivos, pretendemos perceber de que forma este tipo de 
abordagem didáticopedagógica desenvolve as capacidades cognitivas, criativas, musicais e performativas, 
bem como de que forma desenvolve a motivação e a capacidade de memorização de conteúdos por parte 
dos seus intervenientes. Por outro lado, queremos perceber de que forma a motivação e a memorização 
de conteúdos se mostra e fortalece. Neste sentido, foi desenvolvido um espetáculo para o qual foram 
criados diversos conteúdos de natureza literária, musical, cenográfica, dramática e performativa. As 
sessões que permitiram a sua construção e conceção foram devidamente programadas e planeadas, e 
as aulas desenvolvidas de forma a criar um ambiente criativo e colaborativo intenso. Assim, houve um 
tempo de aula dedicado ao processo de criação colaborativo e outro dedicado aos conteúdos próprios da 
aula. Desta forma pretendeu-se fomentar e desenvolver a capacidade criativa e comunicativa dos alunos, 
bem como a sua possibilidade de expressão, contribuindo para que todo o grupo sentisse que o projeto 
também lhes pertencia. Através deste processo foram criadas e compostas um conjunto de canções, nas 
suas componentes literária e musical, inspiradas nas vivências e experiências das crianças. Para além das 
canções, também foi criado um conteúdo didáticopedagógico, o culminar de todo o processo criativo, 
conteúdo esse apresentado publicamente, pretendendo desenvolver diversas competências ao nível das 
expressões não só musical, como visual, dramática e físicomotora. Por se considerar fundamental na 
elaboração deste projeto, serão abordados os aspetos teóricos relacionados com a motivação, a criatividade, 
a expressão dramática e musical, a improvisação e a memorização.

Nascimento, Maria1; Morais, Eva1 & Martins, José Alexandre
XIII Congresso SPCE 
6 a 8 de outubro de 2016 - Viseu, Portugal
Representações Em Problemas De Probabilidade No Ensino Superior
Resumo/Abstract
Probabilidades, probabilidades condicionadas e, em particular, o teorema da probabilidade total e a fórmula 
de Bayes são conteúdos do tópico de Probabilidades, incluído na unidade curricular Probabilidade e 
Estatística das licenciaturas de engenharia do ensino superior. As dificuldades dos alunos nesses conceitos 
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já foram discutidas em várias investigações. Neste trabalho, apresentamos uma matriz criada para analisar 
essas representações nos itens de um problema de um teste. As representações são os processos e produtos 
observáveis externamente como reflexo do que pensam os alunos. Assim, para resolver problemas 
a maior parte dos alunos usam técnicas que aprenderam nas aulas, mas outros podem usar processos 
menos formais ou padronizados. Baseando-nos num paradigma qualitativo e interpretativo analisámos 
as respostas dos itens de 45 alunos num problema de probabilidades do 1.º teste da avaliação contínua da 
disciplina de Probabilidade e Estatística do 2.º ano. Esses testes do ano letivo de 2013/2014 eram de alunos 
de licenciaturas de engenharia do ensino superior (Energias, Mecânica e Civil). Esta análise só considerou 
as respostas corretas ou parcialmente corretas. Quanto aos resultados, nas análises que revelaram um 
melhor desempenho na linguagem escrita as maiores dificuldades foram na linguagem simbólica. 
Entre os alunos com melhor desempenho geral, os piores resultados foram os das respostas envolvendo 
representações da linguagem escrita. Esta matriz de análise precisa de ser aprofundada e melhorada com 
contributos teóricos. De futuro, espera-se que esta matriz possa ser usada para resolver essas dificuldades. 
Por exemplo, podem ser os alunos a usar a matriz num processo de revisão por pares duplamente cego.

Arau Ribeiro, M.C. 
6th International Conference on Teaching English as a Foreign 
Language: Communication, culture and creativity in the ELT classroom  
FCSH, UNL, Lisboa, Portugal, 18-19 Novembro 2016
The Keys To Thinking - Promoting Creative Thinking In Fl
Resumo/Abstract
In the quest for enhancing creative thinking in the classroom, this paper will explore just a few of the ways 
in which teachers and students can develop their ability to communicate interculturally while actively 
working on creativity. Rather than viewing creativity as reserved for geniuses, Tony Ryan’s Thinking Keys 
were designed for children almost three decades ago, inspired by work from de Bono and von Oech, among 
other researchers. Nevertheless, the results of this classroom action research clearly show that Thinking 
Keys work successfully in higher education as well. Their appeal is not only to the teacher, who can turn 
topics on what might otherwise be tedious and predictable into something silly and communicative. The 
opportunity to harness and/or ride the wings of nonsense in the classroom provides endless unpredictable 
opportunities that open horizons in the FL classroom.

Direito, Ciências Sociais e Serviços | Law, Social Sciences e 
Services

Canelas, Carlos
V Congresso Internacional de Ciberjornalismo 
24 e 25 de Novembro de 2016- Porto, Portugal
A Distribuição de Conteúdos Informativos em Vídeo Pelos Operadores 
Generalistas Televisivos Portugueses Via Web
Resumo/Abstract
Nesta comunicação foram expostos os principais resultados de uma investigação empírica sobre a 
utilização do vídeo pelos operadores generalistas televisivos portugueses na difusão dos respetivos 
conteúdos jornalísticos via web. Dito por outros termos, pretendeu-se entender de que modo a RTP, a SIC 
e a TVI usavam as potencialidades do vídeo para disseminarem os correspondentes conteúdos noticiosos, 
recorrendo a uma das valências da internet, a world wide web, como plataforma digital de distribuição 
de conteúdos informativos (Canelas, 2012). Assim sendo, nesta comunicação concluiu-se que, em 2010, 
todos os operadores televisivos generalistas portugueses disponibilizavam as emissões integrais dos seus 
principais programas noticiosos. Com esta prática, os operadores de televisão davam a possibilidade a 
qualquer pessoa, que estivesse em Portugal ou no estrangeiro, de ver ou rever os seus noticiários, em 
qualquer momento, em qualquer lugar e através de diversos suportes de receção. Daí, os conteúdos 
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noticiosos só eram colocados on-line após a sua emissão tradicional (Canelas, 2012). Outra conclusão que 
foi retirada deste estudo foi que os conteúdos jornalísticos disponibilizados, pelos operadores generalistas 
de televisão, na web continuavam a ser produzidos tendo em conta as especificidades da linguagem 
noticiosa televisiva e não estavam sujeitos a qualquer tipo de tratamento com o propósito de adaptá-
los ao meio on-line (Canelas, 2012). Nesta perspetiva, investigações anteriores expuseram idênticas 
conclusões (Canavilhas, 2008, 2009; Loureiro, 2008; Micó e Masip, 2008), o que significava que, nos anos 
anteriores, não houve um avanço considerável neste campo, para além do aumento do número de vídeos 
disponibilizados. Neste seguidamente, a presente comunicação expõe um estudo comparativo entre 2010 
e 2016, de modo a verificar o que mudou neste período. Desta forma efetuou-se, em 2016, uma análise 
comparativa aos websites da RTP, SIC e TVI, estudando os modelos de distribuição de vídeo adotados por 
cada um dos operadores de televisão e comparando-os com os utilizados em 2010.

Alexandre, José Carlos
"Comunicação Política. Novos poderes, novos atores, novas resistência", 
no Encontro do GT de Comunicação Política e do GT de jovens 
investigadores da SOPCOM 
30 de junho de 2016 - Lisboa, Portugal
A Espiral Do Silêncio e as Praxes Académicas
Resumo/Abstract
A perceção do clima de opinião e o medo do isolamento são as duas variáveis chave para explicar a 
disposição dos indivíduos em expressar-se publicamente sobre assuntos controversos ou, ao invés, para 
se remeterem ao silêncio. Os princípios básicos da TES aparentam uma ""verdade intuitiva” e uma certa 
lógica. Nos seus mais de 40 anos de vida, a espiral do silêncio gerou uma investigação considerável. Os 
resultados são contraditórios e inconsistentes. A evidência empírica é ambígua.  
Entre 1 de março e 27 de abril de 2016, aplicámos dois inquéritos online a 701 estudantes da Universidade 
da Beira Interior (339) e do Instituto Politécnico da Guarda (362). O objetivo principal era verificar o 
potencial efeito silenciador das praxes académicas sobre os estudantes. A evidência empírica sugere que a 
espiral do silêncio se manifesta parcialmente, nomeadamente através das variáveis independentes medo 
do isolamento e perceção sobre a opinião maioritária.
A variável dependente da teoria da espiral do silêncio, expressão da opinião, parece ser também influenciada 
por outras variáveis explicativas retiradas de duas teorias: “Teoria do comportamento planeado” (theory 
of planned behavior) e “Comunicação e apreensão” (communication apprehension).

Canelas, Carlos; Abreu, Jorge Ferraz1 & Godinho, Jacinto1

Seminário A TV pós-privadas: políticas, conteúdos e regulação 
15 de Novembro de 2016 - Lisboa, Portugal
A Produção de Conteúdos Informativos nas Redações Centrais dos Canais 
Noticiosos Televisivos Portugueses na Era Da Convergência Digital
Resumo/Abstract
Na era da convergência digital, os processos de produção de informação estão a ser redefinidos nos media 
jornalísticos. Centrando esta problemática na produção televisiva, a presente comunicação expõe um 
estudo comparativo entre as redações centrais que concebem conteúdos informativos para os canais 
noticiosos televisivos portugueses (SIC-Notícias; RTP3 e TVI24), procurando evidenciar as principais 
mudanças nos processos produtivos jornalísticos resultantes da implementação da tecnologia digital.
Assim sendo, o campo de estudo abrange as redações centrais dos mencionados canais, ou seja, a redação 
da SIC sediada em Carnaxide, a da RTP situada em Lisboa e a da TVI localizada em Queluz de Baixo. No 
que toca aos métodos de recolha de dados foram utilizados a entrevista, o inquérito por questionário e a 
observação direta. Quanto ao primeiro método de coleta de dados, destacam-se as entrevistas efetuadas 
aos seguintes profissionais: Alcides Vieira (ex-diretor de informação da SIC); Alexandre Leandro (chefe do 
setor da edição de imagem da redação central da RTP); António Prata (um dos coordenadores da redação 
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central da TVI); Domingos Ferreira (coordenador do setor da edição de imagem da redação central da 
SIC); Fernando Rocha (chefe do setor dos repórteres de imagem da redação central da RTP); Guilherme 
Lima (chefe do setor dos repórteres de imagem da redação central da SIC); João Ferreira (chefe do setor 
da edição de imagem da redação central da TVI); Mário Moura (um dos diretores adjuntos de informação 
da TVI) e Rui Romão (um dos coordenadores do setor dos repórteres de imagem da redação central da 
TVI). No que concerne ao segundo método de obtenção de dados, foram ministrados questionários a 
jornalistas, a repórteres de imagem e a editores de imagem. Relativamente ao terceiro e último método de 
recolha de dados, fruto da permanência do investigador nas redações em análise, existiu a possibilidade 
através da observação direta de recolher mais alguns dados complementares aos obtidos pelas entrevistas 
e pela aplicação dos questionários.

Canelas, Carlos; Abreu, Jorge Ferraz1 & Godinho, Jacinto1

IX World Congress on Communication and Arts - WCCA2016 
Abril de 2016 - Guimarães, Portugal
A Produção Informativa nas Redações Centrais da Televisão Generalista 
Portuguesa na Era Digital
Resumo/Abstract
Na era digital, os processos de produção de informação estão a ser redefinidos nos media jornalísticos. 
Centrando esta problemática na produção informativa televisiva, a presente comunicação expõe um estudo 
comparativo entre as redações centrais das estações generalistas televisivas portuguesas, ou seja, a da RTP 
sediada em Lisboa, a da SIC situada em Carnaxide e a da TVI localizada em Queluz de Baixo, sublinhando 
as principais mudanças nos processos produtivos noticiosos resultantes da implementação da tecnologia 
digital. Quanto aos métodos de recolha de dados foram utilizados a entrevista (diretores e/ou subdiretores 
de informação, coordenadores e/ou chefes dos repórteres de imagem e editores de imagem), o inquérito 
por questionário (ministrado a jornalistas, repórteres de imagem e editores de imagem) e a observação 
direta. Os resultados apontam para transformações significativas nos processos de conceção de conteúdos 
informativos, nomeadamente na investigação jornalística, na captação de imagem e na edição de vídeo.

Canelas, Carlos
3.º Congresso de Jornalismo para Dispositivos Móveis 
21 e 23 de Novembro de 2016 - Covilhã, Portugal
A Receção De Conteúdos Informativos Televisivos Através de Dispositivos 
Móveis: Os Casos das Apps da RTP, SIC e TVI
Resumo/Abstract
Na era da convergência digital, os processos de produção, distribuição e receção de conteúdos noticiosos 
foram, nas últimas décadas, redefinidos. Centrando esta problemática no âmbito da informação televisiva, 
verifica-se que, relativamente à produção, por exemplo, as estações de televisão começaram a conceber 
conteúdos informativos para multiplataformas digitais. No que concerne à distribuição, as estações de 
televisão começaram a utilizar novas formas de difusão de conteúdos jornalísticos, como sejam a TDT 
(Televisão Digital Terrestre), IPTV (Internet Protocolo Television), WebTV, vídeos alojados em páginas 
web, entre outras formas. Por outro lado, surgiram novos suportes de receção de conteúdos noticiosos 
televisivos, tais como: smartphones; tablets; mediacenters; consola de jogos; entre outros. Daí que, 
atualmente, não é mais necessário um televisor para se ver televisão (Cardoso et al., 2011). Para além 
disso, presentemente, os telespetadores podem consumir conteúdos informativos que desejam, em 
qualquer lugar e em qualquer momento a partir de diversos suportes de receção. Tal como fazem questão 
de evidenciar diversos académicos, entre os quais Henry Jenkins (2006) e Marc Deuze (2006), os hábitos 
de consumo dos consumidores de conteúdos informativos estão a ser modificados significativamente. 
Hoje, as audiências exigem conteúdos noticiosos atualizados permanente e continuamente, ou seja, 24 
horas por dia durante os 7 dias da semana. Com efeito, os operadores de televisão, cientes dos novos 
contextos, procuram dar respostas às novas e atuais exigências informativas. Neste contexto, na presente 
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comunicação, pretendemos expor algumas considerações sobre as formas como os conteúdos jornalísticos 
produzidos pelos operadores generalistas televisivos portugueses (RTP, SIC e TVI) são rececionados 
através de dispositivos móveis, nomeadamente Smartphones e Tablets. Assim sendo, metodologicamente, 
efetuamos uma análise descritiva às APPs da RTP (RTP e RTP Play), SIC (SIC Notícias) e TVI (TVI, TVI 
Player e TVI 24), incidindo em aspetos relacionados com a organização dos conteúdos informativos, a 
hipertextualidade, a multimedialidade, a interatividade, a instantaneidade, a personalização, entre outros.

Canelas, Carlos & Carvalho, Dina1

XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica - Competitividade 
das Regiões Transfronteiriças 
3 a 6 de Fevereiro de 2016 - Idanha-a-Nova, Portugal
As Redes Sociais e a Administração Pública
Resumo/Abstract
A realização deste estudo tem por objetivo saber se as redes sociais têm impacto na Administração 
Pública. Nesse sentido, comparou-se o caso português e americano (Administração de Barack Obama). 
Pretendeu-se ainda desmistificar o conceito de Web 2.0 enquanto plataforma de comunicação bilateral 
e refletir sobre o surgimento de novos espaços públicos participativos em ambiente digital. Para se 
compreender a velocidade a que a Internet se torna viral recorreu-se a alguns resultados obtidos de 
pesquisas efetuadas por entidades ligadas à Sociedade do Conhecimento. As ferramentas Web 2.0 têm 
incentivado a deliberação, a partilha de conhecimentos, a participação do público e a inovação. Neste 
sentido, é importante que as empresas, os cidadãos e a Administração Pública estejam preparados para 
a segunda geração da World Wide Web como meio de interação e comunicação, construindo aquilo que 
classificamos de conhecimento coletivo

Salgado, Manuel; Oliveira, Isabel1 & Martins, José Alexandre
I International Forum on Tourism and Heritage 2016: Water, Heritage and 
Sustainable Tourism 
5 a 7 de Dezembro de 2016 - Porto, Portugal
Hiking In Alva Valley: Water Routesy
Resumo/Abstract
The significance of interpreting the value of water and landscape to tourism and leisure is the main 
motivation to research about the several types of resources associated to the Alva river in the Central 
region of Portugal. There are tangible and intangible heritage resources in the Alva Valley, corresponding 
to the ancient human occupation of this territory, mainly associated with natural, rural and cultural 
activities and lifestyles. The Alva river is located on the southwest slope in the Natural Park of the Serra 
da Estrela, extending from the village of Sabugueiro (the highest Mountain Village), in Seia municipality, 
to Porto da Raiva in the Penacova municipality, where this river flows into the Mondego river. The Alva 
river excavated its winding route, which has an approximate length of 106 kilometers and created a valley 
of natural beauty very appreciated by visitors, namely foreigners, many of them choose nowadays to live 
there. They appreciate the clear and cool waters of Alva from the lush terraces involving the both sides of 
the river, and projecting the view of those who observe the skyline in admiration for the set of mountains 
(Estrela and Açor) that surround this majestic valley. It is its huge tourism potential that leads us to 
equate the sustainability and competitiveness of this low density territory, which could be one of the most 
important socioeconomic drivers to the development of this region. Thus, we recognize nature tourism 
as an anchor product for regional development strategies, particularly by the hiking routes potential and 
also by the interest of diverse river associated activities. It is necessary to begin with a rigorous inventory 
of the local resources to understand its tourist potential, an essential step for the definition of tourism 
products’ relative importance. With this methodology based in field work, we can determine the potential 
of this tourism destination and develop the tourist image of this region, which we would like to name 
Alvaland, which aims at being an international brand. We intend to highlight the interest of aggregating 
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the tourism offer in the five municipalities of this territory, namely with the establishment of the Alva 
Great Route (AGR), a project in partnership between these municipalities where the river runs. The field 
methodology is based in the diagnose of the existing walking routes and their feasibility to contribute to a 
better integration of these routes, in a sub regional context. This could contribute to develop the product 
of hiking and by marketing it at international level for the defined market niche.

Canelas, Carlos
AVANCA | Cinema 2016: Conferência Internacional de Cinema – Arte, 
Tecnologia, Comunicação 
27 a 31 de Julho de 2016 – Avanca, Portugal
Os Livros Publicados Sobre a 7.ª Arte Em Portugal Por Autores Nacionais na 
Primeira Década e Meia do Século XXI
Resumo/Abstract
Na presente comunicação pretendemos identificar os livros, que abordam a 7.ª arte, isto é, o Cinema e 
suas temáticas, publicados em Portugal por autores nacionais na primeira década e meia do século XXI, 
ou seja, entre os anos 2001 e 2015.
Em termos metodológicos, o levantamento dos livros editados no período em análise passou pela pesquisa 
em diversas livrarias online (Bertrand, FNAC, Sítio do Livro e WOOK) e editoras de livros sobre cinema, 
recolhendo as informações referentes ao ano de publicação, autores das obras, títulos dos livros, editoras 
e  espectivas cidades, número de páginas, entre outras informações. Os resultados apurados mostram que, 
durante a primeira década e meia do presente século, foi publicado um número muito significativo de 
livros sobre a 7.ª arte escritos por autores portugueses.

Melo, António & Gonçalves, Manuela1

27th Annual General Meeting and Conference 
19 a 22 Abril 2016 - Ghent, Bélgica
Professional Paths And Professional Activities Of Hospitality Management 
Graduates
Resumo/Abstract
Entering the job-work system by higher education graduates has become a relevant issue today in the 
present social and economic environment in which we live, but that is still poorly explored in scientific 
research, in Portugal, on the specific case of activities related to hospitality management.The study that is 
now being presented aims to explain and discuss the features of professional situations from graduates of 
hospitality management degrees, in Portuguese public higher education institutions.
Specifically, this study aims to analyse the characteristics of professional situations in a group of hospitality 
management graduates, who currently work in the hospitality area. In this perspective the following 
aspects on i) features of their professional paths and ii) the characteristics of professional activities carried 
out by them in this professional area will be examined.

Canelas, Carlos
I Seminário de História da Comunicação 
25 de Outubro de 2016 - Braga, Portugal
Uma Breve História do Vídeo Enquanto Suporte de Comunicação
Resumo/Abstract
Ainda que, atualmente, o vídeo seja um suporte comunicacional usado pelos diversos media, e não apenas 
pela televisão, tal como sucedeu durante décadas, este suporte encontra-se umbilicalmente ligado ao 
pequeno ecrã. Com a chegada da televisão no século passado, houve a necessidade de se inventar um 
método fiável de registo e de armazenamento de imagens e do respetivo áudio que possibilitasse, por um 
lado, a emissão imediata e, por outro, a retransmissão de programas televisivos em diferentes horários. 
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Por exemplo, nos Estados Unidos da América, em virtude do fuso horário de alguns Estados, as cadeias 
de televisão tinham a necessidade de retransmitir os seus programas em diversos horários. Para além 
disso, durante muito tempo, os programas televisivos eram difundidos em direto e caso fosse preciso 
graválos, para serem retransmitidos e/ou para serem preservados em arquivo, tinham de ser gravados em 
película, utilizando o mesmo suporte de registo do cinema. Não obstante, o uso do filme, como suporte 
de registo por parte dos operadores de televisão, era moroso e dispendioso, visto que, após a gravação 
das imagens, existia a necessidade da sua revelação em laboratório e, depois de revelado o filme, este 
não poderia ser reutilizado na gravação de outros programas televisivos. Nestas circunstâncias, tornou-se 
urgente a invenção de um suporte que possibilitasse o armazenamento de imagens e sons em simultâneo, 
assim como permitisse a sua imediata transmissão. Neste contexto, na presente comunicação, pretende-se 
apresentar algumas considerações sobre a invenção e o desenvolvimento do vídeo enquanto suporte de 
comunicação, desde dos suportes analógicos até aos digitais. Em termos metodológicos, esta comunicação 
está sustentada por uma revisão bibliográfica acerca da temática em análise, destacando-se as publicações 
de diversos autores, tais como: Carlos Alberto Henriques; David Austerberry; David Matthewson; Gerald 
Millerson; Gorden White; Jim Ownes; José Luís Fernández Casado; José Martínez Abadía; Joseph F. 
Robinson; Kenneth George Jackson; Manuel Faria de Almeida; Marcelo Giacomantonio; Michael Z. 
Newman; Peter H. Beards; Peter Ward; Philippe Masson; Steve Wright; Steven E. Bronwne; Terry Staples; 
Tirso Nohales Escribano; entre outros.

Economia, Gestão e Contabilidade | Economics, Management and 
Accounting

Martins, Aida & Pinho, Joaquim1

XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica - Competitividade 
das Regiões Transfronteiriças 
3 a 6 de Fevereiro de 2016 - Idanha-a-Nova, Portugal
Acesso ao Financiamento Externo: Influência das Características Empresariais
Resumo/Abstract
A escolha do tipo de financiamento por parte das empresas depende de vários fatores, nomeadamente da 
capacidade de acesso por parte daquelas ao financiamento externo. Este estudo aborda as características 
empresariais que maior influência poderão ter no acesso e definição das condições de financiamento 
estipuladas pelas Instituições Financeiras às empresas. Adicionalmente, este estudo baseia-se também na 
influência das variáveis relacionadas com a própria operação de crédito. O estudo apresentado baseia-se 
uma amostra de empresas portuguesas. A análise dos dados obtidos permitiu concluir que as características 
das empresas portuguesas, bem como das operações de crédito influenciam a taxa de juro obtida nos 
empréstimos contraídos com as instituições financeiras. Consequentemente, as empresas deverão ter 
em atenção as referidas variáveis, de modo a conseguirem alcançar um maior acesso ao financiamento 
externo, bem como um menor custo de financiamento

Albuquerque, Daniel1; Natário, Maria Manuela & Braga, Ascensão
XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica - Competitividade 
das Regiões Transfronteiriças 
3 a 6 de Fevereiro de 2016 - Idanha-a-Nova, Portugal
A Emergência dos Clusters no Âmbito do Qren: Análise dos Clusters 
Reconhecidos
Resumo/Abstract
A cestaria surge em Gonçalo no século XVI e a importância adquirida ao longo do tempo levou a que 
este setor adquirisse uma grande relevância no seio desta população. Desta forma, o principal objetivo 
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deste estudo passa por dar uma resposta à seguinte questão “Cluster na Cestaria em Gonçalo uma 
Realidade ou Utopia?”. O estudo fundamenta-se num conjunto de metodologias para identificar o grau 
de especialização/concentração existente na cestaria em Gonçalo. Através da aplicação de um Inquérito 
analisa-se o nível de interação entre os diferentes agentes económicos da Vila de Gonçalo. Os resultados 
obtidos, apesar de assumirem valores que indicam um certo grau de especialização/concentração da 
cestaria em Gonçalo comparando com Portugal, não são suficientemente relevantes, para fundamentar a 
existência de um cluster em Gonçalo. Além disso, as questões relativas à densidade da rede, cooperação e 
promoção estão pouco enraizadas neste setor. Assim, não foi possível validar a existência de um potencial 
cluster da cestaria em Gonçalo.

David, Fátima; Abreu, Rute; Segura Liliane1; Formigoni, Henrique1 & Mantovani, 
Flávio1

I Congresso Internacional de Contabilidade Pública 
12 e 13 de Maio de 2016 - Setúbal, Portugal
Contabilidade e Auditoria Pública: Evidência Empírica da Sua Relação
Resumo/Abstract
Em Portugal, as normas da contabilidade pública registaram uma evolução ao longo dos anos, com o objetivo 
de se adaptarem às novas realidades das entidades do setor público, fazendo com que as demonstrações 
financeiras traduzam com maior rigor a posição e desempenho financeiro e económico das mesmas. O 
objetivo principal desta investigação é analisar o conteúdo das Certificações Legais de Contas (CLC) da 
Câmara Municipal do Porto (CMP) no período 2008-2012, de forma a evidenciar a qualidade do trabalho 
de auditoria. Como metodologia de investigação recorreu-se, para a análise teórica, à revisão da literatura 
científica e legal para contextualizar as temáticas da contabilidae pública e da auditoria financeira; para 
a análise empírica, ao método do estudo de caso. Os resultados obtidos permitem concluir que na CMP 
existe uma crescente preocupação com a fiabilidade da informação, traduzida em menores discordâncias 
do auditor/revisor relativamente à informação prestada e existe um aumento de relatórios limpos

Abreu, Rute; Formigoni, Henrique1 & Segura, Liliane1
XXX Conferência ASEPELT 
30 de Junho a 02 de Julho de 2016 - Valencia, Espanha
Da Literacia Fiscal À Economia Financeira
Resumo/Abstract
Aplicadas à área da contabilidade e fiscalidade, de modo a garantir uma política sustentável na económica 
financeira e monetária. Na verdade, a crise financeira de Portugal e da Europa é resultado de um aparente 
distanciamento entre o cidadão e a realidade económica. Como metodologia de investigação pressupõe-
se, numa primeira fase, uma revisão da literatura do normativo legal aplicável no sistema fiscal. Numa 
segunda fase, uma análise estatística exploratória longitudinal, com painel de dados relativos à política 
fiscal e financeira no período 2000-2015, tendo por base os Orçamentos de Estado de Portugal. Os 
resultados evidenciam a necessidade de novas estratégias de responsabilidade social obrigam o cidadão, a 
organização, o Autoridade Tributária e o Estado, a reduzir a complexidade do sistema fiscal e projetando 
maior transparência e divulgação.

Felgueira, Teresa & Rodrigues, Ricardo Gouveia1
15th International Congress of IAPNM 
4 a 6 de Julho de 2016 - Cork, Irlanda
Entrepreneurial Orientation, Market Orientation And Performance Of Teachers 
And Researchers From Higher Education Institutions: Testing A Structural Model
Resumo/Abstract
This study aims to understand the relationship between entrepreneurial orientation, market orientation 
and performance of teachers and researchers from Higher Education Institutions (HEI). Based on a 
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sample size of European, US and Brazilian Teachers and Researchers from HEI, a structural model was 
tested. The instrument used clarifies individual accountabilities and specifies measurable routines that 
add competitive value and provides a method to assess differences between individuals within a HEI 
that may influence the extent to which an individual performs entrepreneurial and market-oriented 
behaviours. The results allow us to conclude that all hypotheses were supported: (1) the higher the degree 
of individual entrepreneurial orientation, the greater the degree of Individual Market Orientation; (2) the 
Individual Market Orientation has a positive impact on performance; and (3) the higher the degree of 
individual entrepreneurial orientation, the greater the performance. Research findings can be of high use 
in understanding how the analysed variables interact and their impact on the HEI.

Paiva, Teresa & Domingues, Claúdia1

19th TCI - Global Conference - Global Challanges 
6 a 11 de Novembro de 2016 - Endhoven, Holanda
Evaluation Of The Cluster Impact On Innovation And Business Performance
Resumo/Abstract
As relevant instruments for the promotion of research, development and innovation activities, clusters 
have an essential and important role in the growth of areas such as employment, productivity and exports, 
recognizing that the existence of these infrastructures provides policy makers an excellent opportunity 
to promote economic growth. From the moment of its creation, InovCluster has played a central role in 
the development of research and innovation (RDI) activities and as an internationalization facilitator, 
responding to the associates’ requests. The activities and initiatives undertaken by the InovCluster where 
such that nowadays it can be said it is a platform for consultation between the main actors in the agro‐
industrial sector of the region that currently comprises 177 members in their associative network, of 
which 143 are micro and small enterprises). Regardless of the importance of the activities undertaken by 
the InovCluster, characterized by a high coverage in terms of target audience, the Cluster always tries to 
respond to the specific needs of its business associates. In this sense, the need to assess the impact of the 
activity of Inovcluster with business companies that participated in the implementation of its national and 
international activities is crucial to the cluster evaluation impact and future strategy and operational goals. 
With this study, we are able to show a level of growth in the international involvement of the business 
that participated in the cluster projects, how the new products and new techniques of production and 
commercialization helped them to be more competitive and/or improve their performance in different 
perspectives. The role represented by the cluster is strong and linked to an innovative service with impact.

Paiva, Teresa & Rei, Constantino Mendes
27th Annual General Meeting and Conference 
19 a 22 de Abril de 2016 - Ghent, Bélgica
Innovation And Knowledge Transference In Hei – Polytechnic To Business 
Project (P2b) Of Guarda Polytechnic Institute
Resumo/Abstract
Our purpose with this article is to explain how the model of knowledge transfers of a HEI was defined 
taking into account the context constraints and the Regional Smart Specialization Strategy. We describe 
how a small HEI with demographic and geographic limitations is able to contribute for the growth and 
development of a region and country. The importance of the HEI in the interior region of Portugal and the 
fundamental role for the economic and social well-being is such that is possible to develop a mechanism 
of interface and communication, taking the advantages of closeness, to offer and develop a relationship 
with the community and its social and economic agents. Based on the type of innovation that leverage 
the business competitiveness, designing and set of innovation services and product innovation that are 
directly linked with the key activities of the region, it was possible to create the “Polytechnic to Business 
– P2B” project that aggregate the facilities, knowledge and equipment of Guarda Polytechnic Institution 
and that is suited to the needs of the regional institutions and community.
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Natário, Manuela; Braga, Ascensão; Daniel, Ana; Rosa, Cecília & Salgado, Miguel 
Regional Helix 2016 Conference 
1 de julho de 2016 - Castelo Branco, Portugal
The Triple Helix Approach: Interactions And Dynamics Of Innovation In Less 
Favoured Regions: The Polytechnic Of Guarda Case
Resumo/Abstract
This paper examines the interactions and contributions of a higher education institution (HEI), the 
Polytechnic of Guarda (PG), for the territorial dynamics of innovation within the triple helix model 
(THM) (Dzisah & Etzkowitz, 2009). The main goal is to explore whether relationships of interaction and 
cooperation between helices, in a less favoured region, fosters innovation and development in the region, 
assessing the existence of new patterns of collaboration between the helices. The study investigated the 
behaviour of three helices of the Guarda region by using the results of an inquiry that was submitted to the 
three helices: companies, governance system and Polytechnic of Guarda. The results suggest that PG has a 
key role in building a knowledge-based society, in the development of innovation and in the development 
of the region. In fact, its role in the business dynamics and community development through knowledge 
transfer and entrepreneurship training, in this less favoured region, is reflected in the high proportion of 
businesses and institutions of the governance system that have workers trained in this institution and by 
the satisfaction (medium and high) with the work performed by professionals trained at PG.

Abreu, Rute; David, Fátima; Marques, Maria Lúcia; Segura, Liliane1; Formigoni, 
Henrique1; Silva, João Luiz1; Guedes, Rogério1; Perez Lopez1 & José Angel1

3rd International Conference on CSR, Sustainability, Ethics & 
Governance 
1 a 3 de Agosto - Colonia, Alemanha
Women Influence On The Accounting, Finance And Management In 
Companies In Portuguese-Speaking Countries
Resumo/Abstract
This research demonstrates the starting point of the research project of Polytechnics in Portugal and 
Universities in Spain and Brazil with the women as focus of research. Despite the differences between 
Higher Education Institutions (HEI), in general, and following Entities, in particular, the main concern 
is transfer to the society knowledge that will show that corporate governance will globalize the teaching 
process, the research activities and the services offer to companies as way to promote competitive 
advantage from students, staff and funding sources. The theoretical part of the research presents a 
comparative synopsis of the organizational and legal issues of corporate governance in Portugal and Brazil. 
Also, different research streams have been investigated to show the role of corporate governance in the 
citizen’s perception. The empirical part of the research is centered, since 1999 till 2015, on the disclosure 
of annual reports of companies of both countries. The results show an important impulse of the disclosure 
as well as exploration of convergence and divergence on recommendations. These first results show an 
excessive center of attention on the role of women as dependent of the financial perspective. However, it 
may adversely influence traditional activities of women, as well as, the level of promotion and labour rules 
as best practices and overall strategy of higher education policy. The main limitations to the completeness 
of the corporate governance strategy has not previously been emphasized in the accounting, finance and 
management in the sense of the citizenship. In addition, the findings are consistent that it is urgent that 
companies, in general, and the citizen and investor, in particular.

Baía, Amândio & Viveiros, Helga1
International Conference for Social Sciences and Humanities 
21 a 24 Junho de 2016- Munique, Alemanha
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Youth Unemployment Among University Graduates: Guar Municipality - 
Portugal
Resumo/Abstract
Unemployment stands out as a major concern of policy makers, particularly in the case of youth 
unemployment. We intend to depict the reality of youth unemployment among university graduates in 
the Guar Municipality, as well as ascertain the possible causes and consequences of the phenomenon. We 
also aim to give some recommendations to decisions makers, so that these people take up residence in 
this region, which suffers from aging and depopulation issues. The main respondents to a questionnaire 
reported that it is not easy to get a job in the Municipality of Guar because labour supply is reduced due 
to closure of industries and companies in traditional sectors and to the lack of incentives for people and 
companies to take up residence in the area.

Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo | Physical 
Education, Sport and Performing Art

Santana, Maria do Rosário & Santana, Helena1

Figac.2016 
2 e 3 de Julho de 2016 - Viana do Castelo, Portugal
A Gestão, Dinamização e Organização de Espaços Culturais e Territoriais na 
Raia Portuguesa: O Papel do Animador Sociocultural
Resumo/Abstract
A animação sociocultural é uma disciplina que pode contribuir para o desenvolvimento de mecanismos 
adequados a grupos de indivíduos, transformando esses mesmos grupos em motores de desenvolvimento 
social, cultural e territorial. Socorrendo-se de metodologias participativas, recria serviços e estratégias 
de intervenção no progresso comunitário. Se estudarmos o território, entenderemos a forma como os 
diversos aspetos de ordem geográfica, social e cultural determinam os aspetos materiais e imateriais de 
um espaço/território, e como estes podem ser integrados em dinâmicas territoriais de promoção local 
e social. Perceber de que forma o trabalho do animador incorpora e desenvolve estas práticas, e como 
estas se consubstanciam na dinamização de produtos culturais, será fundamental para a determinação de 
uma nova realidade vivencial, social e cultural. Assim, apresentando o caso dos Centros de Interpretação 
Territoriais, pretendemos perceber como estes contribuem para uma mais eficaz gestão cultural e social, 
bem como para a determinação de espaços de arte e de cultura em particular. A gestão cultural destes 
espaços contribui para a construção de espaços de referência no que concerne a divulgação de boas 
práticas e a promoção da discussão e produção de ideias e produtos que visem o desenvolvimento local e 
regional de forma sustentada e diversa. Através da análise do seu trabalho de gestão e promoção territorial, 
compreenderemos de que forma o futuro das nossas instituições culturais e tradições se unificam em 
espaços de realização e divulgação cultural, revelando-se, no nosso entender, o animador socio cultural, 
um elemento fulcral em todo este processo.

Santana, Helena1 & Santana, Maria do Rosário
XVI Curso de Verão Espaços de Fronteira em Tempos de Incerteza: 
pensamentos globais, ações locais 
6 a 9 de Julho de 2016 - Guarda, Portugal
A Música Popular: Território de Afirmação Cultural 
Resumo/Abstract
Reveladores de uma cultura própria, os aspetos folclóricos encontram-se a outros níveis que não só os da 
tradição oral. Alfredo Keil e Viana da Mota, tentaram, já no final do século XIX, que a música portuguesa 
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tivesse uma individualidade própria. O carater nacional na arte erudita nascia assente na música popular, 
fazendo fé no regional para afirmar um nacionalismo latente. Mais tarde Fernando Lopes-Graça revela-
se na forma como trabalha a melodia e a harmonia, o ritmo e o tempo a partir dos elementos do folclore 
nacional. Denunciador de ritmos e modos de organização sonora próprios, trabalha-os por forma a 
conseguir traços dum nacionalismo que se torna veículo de cultura e saber, identificador dum povo e 
dum outro modo de pensar. Também, Lopes-Graça exterioriza uma ação extremada tanto na vida política 
como na vida social e artística portuguesas, não só pelas pesquisas que efectua com vista à procura da 
alma e do carácter do povo português, mas também pela sua intervenção enquanto homem de esquerda. 
Neste sentido, Lopes-Graça foi membro ativo da ação que, a partir dos anos 20, se travou contra o 
obscurantismo escondido numa cultura elitista de expressão académica, lutando pela difusão da cultura 
pelo povo português. Esta luta incluía a criação de pequenas bibliotecas, a realização de conferências, 
debates e palestras por intelectuais progressistas, etc. As actividades junto do Coro de Amadores de 
Música possuíram sempre um denominador comum: o amor à liberdade, a resistência ao regime fascista 
através da atividade cultural, nomeadamente da música coral; a sua produção, saída do uso da canção 
popular, extensa e significativa. Nesta comunicação analisaremos a forma como o compositor utiliza a 
canção popular da região da Beira na sua obra para Coro. Buscaremos igualmente a forma como esta se 
torna o reflexo da cultura e simbolismo de um povo, e como a criação de símbolos nacionais definem 
estruturas musicais plenas de significação.

Serra, Nuno
V Jornadas da História dos Jogos em Portugal 
29 de setembro a 02 de outubro
Atividades Lúdicas Referenciadas por Gaspar Frutuoso no Século XVI. Dos 
Jogos aos Desportos
Resumo/Abstract
O jogo é uma constante na evolução das culturas e das civilizações. Na Idade Média as atividades físicas e 
toda a sorte de divertimentos estavam relacionados com a posição social e as possibilidades económicas 
das populações (Serra, 2010). No Livro da Montaria, D. João I adverte que o vocábulo «joguos» abrange 
toda a sorte de práticas lúdicas e corporais. O tema central da nossa comunicação oral respeita às 
atividades lúdicas descritas ou apenas mencionadas no Livro “Saudades da Terra”, obra emblemática da 
literatura insular dos finais dos finais do século XVI, redigida pelo escritor e viajante açoriano Gaspar 
Frutuoso. Através da sua análise, pretendemos encontrar respostas para a seguinte questão: Quais foram 
as atividades físicas e lúdicas que o cronista referenciou nesta obra, e quais as que, sendo praticadas ao 
tempo, não foram mencionadas? No seu livro, Gaspar Frutuoso alude à péla, jogada nos Açores nos finais 
do século XVI. Refere-se também à prática do jogo das canas nas ilhas Canárias e na Madeira bem como 
ao «jogo das laranjadas», realizado nos Açores, nos inícios do século XVI. Nesta prática, os participantes 
procuravam acertar nos oponentes com laranjas, procedimentos que parecem remanescer do jogo 
medieval das alcanzias. Também faz menção a alguns jogos de lançamento praticados pelos povoadores 
do arquipélago dos Açores, tais como o jogo dos mancais de ferro e a choca. Nos séculos XVIII e XIX 
continuaram as referências a muitos destes jogos, sobretudo os jogos equestres, que ainda integravam os 
programas das festas religiosas ou as que eram organizadas como demonstração de júbilo. Outras práticas 
lúdicas, em menor número, mantiveram-se quase até aos nossos dias referenciadas em monografias ou 
constituindo um importante acervo cultural conservado na memória dos mais idosos. Umas e outras são, 
a nosso ver, elementos fundamentais para a História das atividades lúdicas em Portugal.

Esteves, Pedro Tiago; Arede, Jorge1; Leite, Nuno1; Santos, Sara1 & Mikolajec, Kaz1
International Congress of Exercise and Health, Sports and Human 
Development 
11 e 12 de novembro de 2016 - Évora, Portugal
Basketball Injury Incidence In NBA: Is There An Impact Of Fixture Congestion?
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Resumo/Abstract
Introduction: The incidence of player injuries in basketball is surprisingly elevated and has generated 
increasing attention within the governing bodies and scientific community (Drakos et al., 2010; Talukder 
et al., 2016). To our knowledge, the link between fixture congestion and injury incidence has not been 
investigated yet in basketball. In this work we analysed the impact of fixture congestion on the number of 
injuries occurred in top-level basketball teams.

Costa, M.J.; Vila-Chã, C.; Martins, I. 1; Branco, M.1; Garrido, N.D.1 & Barbosa, T.M.1 
CIDESD 2016: International Congress of Exercise and Health, Sports and 
Human Performance. University of Évora, Portugal
Comparison Of Kinematics And Joint Forces Between Seated-Down And 
Standing Positions In Water Cycling
Resumo/Abstract
Water cycling is a fairly recent water programme in comparison to head-out aquatic programmes.  As far 
as our understanding goes, there are only a few reports on the acute physiological response exercising in 
different bikes, changing water temperature or using different training methods. However, evidence on 
the biomechanical adaptations are non-existent yet. The aim of this study was to compare the angular 
kinematics and joint forces between different pedalling positions in water cycling.

Bartolomeu, R.1; Costa, M.J. & Barbosa, T.M.1

39º Congresso Técnico Cientifico da Associação Portuguesa de 
Técnicos de Natação, Setúbal
Estudo Piloto de Comparação da Cinemática Clássica e Parâmetros Não 
Lineares Nas Três Variantes do Nado Crol: Completo, Só Com Membros 
Superiores e Só Com Membros Inferiores
Resumo/Abstract
É sabido que a contribuição dos membros superiores (MS) para velocidade de nado de crol é de 
aproximadamente 87-90%, e neste sentido assume-se que os membros inferiores (MI) têm uma 
contribuição relativa de aproximadamente 10-13%. No entanto, os estudos nesta área avaliaram apenas 
a diferença entre o nado completo e o nado só com ação de braços, aferindo a contribuição da pernada 
posteriormente. Assim, foi objetivo do presente estudo medir a velocidade de cada segmento corporal no 
nado de crol e estimar a sua real contribuição

Batalha, N.1 ; Parraça, J.A.1; Louro, H.1; Conceição, A.1; Silva, A.J.1; Marinho, D.A.1 
& Costa, M.J.
CIDESD 2016: International Congress of Exercise and Health, Sports and 
Human Performance. University of Évora, Portugal
Is Shoulder Rotators Strength And Balance Affected By A Single Swim Practice?
Resumo/Abstract
Dry-land training programs that focus on preventing shoulder rotators injuries are essential for swimmers. 
Normally, training routines comprise strength programs before or after the swimming session. However, 
it is unclear if one swimming session will induce fatigue and impair muscle strength and balance. This 
study aimed to analyse the acute effects in shoulder rotators strength and balance after a standard swim 
practice.

Costa M.J.
VII Fórum de Natação dos Açores 2016. Associação de Natação dos 
Açores, Ilha Terceira
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Partidas E Viragens Na Natação Pura: Da Aprendizagem Ao Treino
Resumo/Abstract
Quer no contexto educativo quer no contexto competitivo, grande parte do tempo das sessões de natação 
é despendida no ensino e aperfeiçoamento do momento de nado. No entanto, o contributo da partida e 
das viragens para o rendimento final também é significativo. Adicionalmente, a aplicação constante das 
tarefas denominadas “clássicas” tendem a originar constrangimentos que poderão afetar um saudável 
processo de ensino-aprendizagem. Assim, tem sido vulgar a criação de tarefas “alternativas” que facilitem 
a assimilação dos conteúdos propostos. Pretendeu-se com esta comunicação apresentar o modelo 
técnico e modelo de ensino acompanhados de uma seleção de exercícios “alternativos” para o ensino e 
aperfeiçoamento das partidas e das viragens em natação pura.

Santana, Maria do Rosário  
VI Encontro de Investigação em Música 
3 a 5 Novembro de 2016 - Aveiro, Portugal
Pirâmides de Cristal (1993) e Pyramides (2008) De João Pedro Oliveira: A 
Metamorfose de Um Processo Autocitação Sonora e Musical
Resumo/Abstract
Característico de João Pedro Oliveira revela-se a presença constante de um imaginário, de um universo e 
de uma temática outra que não a puramente muscial. Neste dizer, obras diferentes resultam da expansão 
de elementos, ideias e materiais de obras anteriores, elementos esses que surgem delineadores de novos 
objetos de som e arte. A citação, quando não a autocitação declarada, manifesta-se. Esta característica é 
vivida pelo compositor de diversas maneiras. De que forma pode um compositor potenciar um material 
utilizando diversos meios de transformação torna-se um potencial de trabalho e investigação infindo; a 
obra de João Pedro Oliveira rica de possibilidades. Revelando-se uma característica, pretendemos mostrar 
de que maneira esta emerge e potencia a eclosão de novas formas de dizer arte, bem como de que maneira 
os materiais, as técnicas e as possibilidades de um universo, podem potenciar a citação e autocitação 
anunciada. Neste sentido, e através das obras Pirâmides de Cristal (1993) para piano solo e Pyramides 
(2008) para dois pianos, pretendemos mostrar de que forma a primeira se dilata no dizer da segunda. 
Através da sua análise pretendemos mostrar de que forma a segunda emerge do universo da primeira, bem 
como de que forma a metamorfose se dá. Sabendo que na primeira o compositor utiliza como elemento 
delineador e formalizador o fractal, tentaremos perceber de que forma este se revela e metamorfoseia na 
segunda. A maneira como o compositor usa o segundo piano em Pyramides será igualmente alvo da nossa 
particular atenção. Será este usado unicamente como um segundo instrumento ou terá ele a função de 
metamorfesear o sonoro como se de um meio eletrónico se tratasse? Através da análise perceberemos os 
recursos expostos e de que forma ilucidam o seu fazer e dizer musical.

Fonseca, Teresa
1.º Fórum REDESPP | DESPORTO Construir Redes para a qualidade da 
formação em desporto no ensino superior: Cooperação e partilha do 
conhecimento para uma formação de excelência nas profissões do 
desporto 
3 e 4 de novembro de 2016, Setúbal (IPS)
Projeto de Formação Desportiva - Escola de Andebol do Instituto Politécnico 
da Guarda
Resumo/Abstract
Este projeto (2008-2015), no âmbito do treino desportivo, surgiu como resposta a um problema colocado 
pela comunidade da Guarda, nomeadamente da inexistência de oferta de formação desportiva na 
modalidade de andebol. Foi estabelecido um protocolo entre o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e a 
Federação de Andebol de Portugal (FAP) do qual resultou o desenvolvimento da Escola de Andebol do 
IPG. Nessa sequência e entre as épocas desportivas de 2008-2009 a 2014-2015 foram efetuadas, na sua 
totalidade, 443 inscrições de jovens andebolistas. As equipas federadas do IPG participaram quer nos 

COMUNICAÇÕES/
PRESENTATIONS



ParticiPações em reuniões cientificas/
ParticiPations in scientific reunions 

88

campeonatos regionais quer nos nacionais, com resultados desportivos bastante promissores.

Esteves, Pedro Tiago; Mikolajec, Kazimierz1; Silva, Sofia1 & Banys, Damian1

XI World Congress of Performance Analysis in Sport 
16 a 18 de  Novembro de 2016 - Alicante, Espanha
Road To The Finals: Fixrure Congestion Impacts On Successful Performance In 
Nba, A Study Case Of 2014/2015 Finals
Resumo/Abstract
Fixture congestion has received increasing attention within the research community in different 
team sports such as football (e.g., Folgado et al. 2015). However, in basketball this topic has not been 
consistently addressed in the past. This study aimed to analyse the impact of fixture congestion on the 
performance of top-level basketball teams. With this purpose, official statistics of 162 games of the teams 
participating in NBA 2014/2015 finals were retrieved from the official NBA website (http://www.nba.
com (2016)). The following variables were considered in this study: number of games won and lost, field 
goal percentage, number of offensive and defensive rebounds, assists and steals. The analysis was carried 
according to three fixture cycles: (i) two consecutive games; (ii) one day interval between two games; (iii) 
two or more days between two games. The data analysis showed that the frequency of games won or lost 
was significantly dependent on the fixture congestion cycles (χ2(2, N = 162) = 7.98, p < 0.5, φCramer 
= .22). A smaller number of games lost occurred with a two or more days interval between games (n = 
2; 6.45%), comparatively with the two successive games (n = 13; 32.5%) and one-day interval between 
games situation (n = 28; 30.77%). There were also differences on field goal percentage, F(2,159) = 3.29, p 
< 0.5) between the fixture congestion cycles, with greater efficacy for the two days of interval or more (M 
= 49.10, SD = 5.09) than for two successive games (M = 47.01, SD = 5.89). This preliminary work suggests 
that fixture congestion may interfere with shooting efficacy and competitive outcome. Apparently, when 
games occur with a minimum of two days of interval of time, shooting efficacy increases while chances 
of losing a game decrease. This preliminary work stimulates further investigation to re-address this topic 
by using larger datasets in order to confirm the observed results.

Humanidades, Secretariado e Tradução | Humanities, Secretarial 
and Translation

Fonseca, Pedro Ricardo
3.º Colóquio de História da Ciência, da Técnica e da Cultura Científica 
7 de abril de 2016, Coimbra
A Botânica Evolutiva de Darwin a Stebbins: As Plantas Como Prova e 
Esperança do Darwinismo (1859-1950)
Resumo/Abstract
Sem Resumo.

Severino, Isa
Congresso Neww Centenário Cláudia de Campos (1859-1916)  
24 a 26 de novembro de 2016 - Lisboa, Portugal
Alejandra Pizarnik – Corpo e Sexualidade
Resumo/Abstract
No âmbito deste congresso em homenagem à escritora portuguesa, Cláudia de Campos, e porque se trata 
de um congresso cujo tema aglutinador são as mulheres, mulheres escritoras, seres pensantes, seres que 
escrevem, se escrevem e inscrevem, perdurando no tempo e na memória, evocamos, aqui, a escritora 
argentina Alejandra Pizarnk. Autora de uma extensa e densa obra poética e de um extenso diário que 
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a acompanhou durante os seus 36 anos de vida. Os seus textos – poemas e diários – estabelecem entre 
si um cúmplice diálogo, na medida em que constituem espaços de fabricação e de ficcionalização do eu. 
No âmbito desta comunicação, tencionamos centrar a nossa atenção em torno das questões relativas ao 
tratamento do corpo, capturando imagens que a autora nos viabiliza do mesmo. Ainda neste contexto, não 
podemos esquecer as insinuações eróticas que perpassam os textos alejandrinos, manifestando, por vezes, 
o explícito desejo de uma revolta implícita que lateja e brota em fúria

Santana, Helena  & Santana, Maria do Rosário1

3º Congresso Internacional - Pelos Mares da Língua Portuguesa 
4 a 6 de maio de 2016 - Aveiro, Portugal
A Poesia Portuguesa Visitada, e Revisitada, Por Clotilde Rosa - Diálogos (Semi)
Improváveis 
Resumo/Abstract
Clotilde Rosa, compositora portuguêsa nascida em 1930, possui uma vasta obra para voz e instrumentos. 
O seu interesse por imaginários transmitidos pela palavra, fá-la debruçar-se em vários momentos da 
sua produção artística por diversos textos de autores de reconhecido mérito como Luis Vaz de Camões, 
Fernando Pessoa, Florbela Espanca, Eugénio de Andrade, Armando Silva de Carvalho, entre outros. Nesta 
comunicação, pretendemos mostrar de que forma a escrita da compositora evolui técnica e estiliscamente 
ao longo dos anos, mostrando as técnicas e os materiais que nelas expõe de acordo, e relevando os textos em 
uso. Do conjunto das suas obras salientamos o conjunto daquelas construídas sobre poemas de Armando 
Silva Carvalho e Fernando Pessoa. Neste sentido debruçaremos a nossa atenção sobre Cinzas de Sísifo 
(1986), O Fabricar da Música e do Silêncio (1987) e Quiet Fire (1999) sobre poemas de Armando Silva 
Carvalho, e sobre as obras Sonhava de um Marinheiro (1980) e Passo Dezembros na Alma (1981) sobre 
excertos de “O Marinheiro” de Fernando Pessoa. No caso da obra Sonhava de um Marinheiro, obra para 
3 vozes femininas, orquestra e Banda magnética, o processo de amplificação da voz e dos instrumentos 
pela fita concorre para a criação de um sonoro mais monumental, e uma outra dimensão à palavra. Mais 
recentemente compôs Complexidades (2001) sobre poema de João Franco, El vaso Reluciente (2003) 
sobre Soneto de Luís de Camões ou Doce e Suave Pranto (2008) sobre poema de Joaquim Carvalho. 
Através da análise das obras pretendemos mostrar a evolução da escrita da compositora, das diversas 
técnicas discursivas e compositivas que aí expõe. Pretendemos igualmente mostrar de que forma a palavra 
se revela, ou não, representativa na definição de um sonoro de autor, tentando perceber de que forma o 
mesmo se evidencia na palavra dita, cantada se não falada.

Fonseca, Pedro Ricardo; Pereira, Ana Leonor1 & Pita, João Rui1
III Session - Charles Darwin Society of the University of Cambridge 
11 de maio de 2016, Cambridge (Inglaterra)
Darwin In Portugal: A Brief History
Resumo/Abstract
The presentation aims at providing a comprehensive view of the history of darwinism in Portugal since the 
mid-1860s until the late decades of the 20th century. First, we will address the introduction of darwinism 
in Portuguese science and culture during the final decades of the 19th century, with special attention to 
the acknowledgement of Darwin’s theory by several Portuguese naturalists, the influence of evolutionary 
topics in the country’s higher education schools and the impact of darwinism on the thought of some of 
Portugal’s most notable intellectuals of all times, the members of the celebrated “Generation of the 1870s”. 
We will also address the correspondence maintained between Darwin and Francisco de Arruda Furtado 
(1854-1887), a self-taught Azorean naturalist, and a staunch defender and popularizer of evolution. We will 
then present a comprehensive view of the influence of darwinism upon Portuguese natural sciences during 
the 20th century, with a special focus on botany and zoology. After a brief reference to the participation of 
Portuguese biologists in the sociobiology debate, during which many issues with relevance to darwinism 
were discussed, we conclude with a general overview of the darwinian celebrations in Portugal (1909, 
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1959, 1982) and the reactions of Portuguese authors to Charles Darwin’s death in 1882.

Arau Ribeiro, M.C., Silva, M.M. 1 & Coelho, M.M.1
The First DEAiA Spring Institute: Content and Language Integrated 
Learning (CLIL) in the 21st century 
19-20 Maio, Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona, Espanha
Enhancing Teacher Training: Considerations On Recles.Pt Clil In Portuguese 
Higher Education
Resumo/Abstract
In the Portuguese Higher Education (HE) context, Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
is still an uncommonly explored pedagogical approach, with few reports on experiences with CLIL at 
this level and little debate on the linguistic policies needed for HE institutions to face the challenges 
and high demands of Internationalization (Morgado, M., et al, 2015). The CLIL-ReCLES.PT Project is 
the first national applied research project aiming at, in general terms, implementing CLIL courses in 
Portuguese HE, developing awareness on the possibilities of the CLIL approach, training CLIL  teachers 
at HE and creating a CLIL community of practice in HE through the ReCLes.pt network, the Association 
of Language Centres in HE in Portugal. The project involved six Portuguese HE institutions over a 
period of three years, from 2012 to 2015, and comprised three research stages. In this paper we aim 
at presenting a more detailed report on part of the 2nd stage, namely, the planning, implementation, 
collecting tools used (pre and post training questionnaires and teaching/learning logs) and results of the 
10-hour CLIL teacher training pilot courses implemented in each participating HE institution. Among 
the most relevant results we highlight the emergence of a very positive collaborative model which brings 
together the foreign language and the subject teacher; the positive evaluation of interactive and student-
centered methodologies; the pedagogical potential of scaffolding strategies applied to CLIL classes and 
terminology as key constructs in CLIL teaching/learning.

Lopes, Ana Maria1; Sardo, Anabela & Ferreira, Zaida
IV JOEEL - Jornada Internacional sobre o Espaço Literário 
20 e 21 de outubro de 2016 - Viseu, Portugal
Espaços de Intimidade e Intimidação Ou o Corpo Abjeto no Romance o 
Visitante 
Resumo/Abstract
Pressupondo que os espaços físico e social e os espaços de intimidade e interioridade das personagens 
principais, Celina e Artur, se intersetam e se influenciam segundo uma dinâmica de reciprocidade, iremos 
proceder, com base em enunciados teóricos explanados por Oziris Borges Filho, a uma topoanálise do 
romance O Visitante, de Osman Lins, entretecida com a aplicação sincrética de conceitos-chave do 
domínio da psicanálise, em ordem ao entendimento dos padrões comportamentais evidenciados pelas 
personagens.  Assim, o interior da casa, a concha inicial, tal como a define Bachelard (Poética do Espaço, 
23-24), adquire feições ora utópicas ou eutópicas, ora distópicas, consoante é apreendida pela personagem 
Celina, em função da gratificação do desejo (ou ausência desta) proporcionada pelos espaços de intimidade 
com Artur. Já para Artur, professor tal como Celina, porém casado e com família própria - ao contrário de 
Celina que é solteira, mora sozinha e desde a adolescência se viu privada do amor e aconchego parentais -, 
os espaços de intimidade são espaços dissociados de impressões de natureza seja topofílica, seja topofóbica. 
Desta forma, as visitas reiteradas de Artur a Celina e a sua permanência em sua casa, representam, para esta 
personagem, a possibilidade de projeção, no objeto, Celina, das pulsões sado-masoquistas e voyeuristas 
(conforme evidenciado, entre outras passagens, no momento em que Artur revela a Rosa, amiga de Celina, 
pormenores do seu envolvimento com a amante, com o propósito de a humilhar), inerentes a uma ferida 
narcísica que se alojara no seu inconsciente, fruto de uma existência alegadamente desprovida de respeito, 
estima e amor. Neste contexto, a consumação do ato sexual representa a profanação do corpo ascético de 
Celina pelo corpo perverso, abjeto de Artur, sendo que o abjeto é definido da seguinte forma por Julia 
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Kristeva : […] o abjeto é perverso na medida em que nem desiste nem assume uma proibição, uma regra 
ou uma lei; antes as repudia, engana, corrompe […] mata em nome da vida e vive à mercê da morte” 
(Powers of Horror, 1982:15). Quanto a Celina, conforme é prenunciado no excerto que se segue à rutura 
entre ambos, ser-lhe-á concedida a oportunidade de se redimir da culpa que a consome devido à prática 
do ato sexual ilícito, do qual resultou uma gravidez e um aborto, recuperando a sua antiga fé religiosa e 
libertando-se do jugo voluntário, que, fruto de uma idealização fantasiosa, a colocara à mercê da vontade 
de Artur. Confiramos, à guisa de conclusão, a passagem em apreço: um relâmpago luziu nas telhas vãs, e 
através das lagrimas, um ombro e a face de Cristo resplandeceram no oratório, e a súbita e esplendente 
visão atravessou-lhe a alma, veloz, difusa e refratada, como um feixe de luz penetra a água tranquila. 
Uma dor cingiu-lhe os rins, punhal em fogo. Ela abafou um soluço maior, forte e súbito como um grito, e 
revolveu-se no leito. O trovão estalou e a presença do pai fez-se vivida no quarto (Lins, 166). 

Fonseca, Pedro Ricardo
17.º Colóquio Internacional de Temas de Cultura Científica – “História, 
Direito e Engenharia Genética”, 11 de Fevereiro de 2016, Coimbra.
Eugenia Em Portugal: Caminhos Percorridos E A Percorrer Na Investigação 
Histórica De Uma Teoria Social Heterodoxa (1912-1945)
(Conferência Plenária)
Resumo/Abstract
Sem Resumo.
Fonseca, Pedro Ricardo
5th national meeting of history of science and technology / 2nd 
international congress of interdisciplinary history of health – history, 
science and health: between science, technology and society 
15 de julho de 2016, Coimbra
Eugenics In Portugal: The Role Of Eusébio Tamagnini (1880-1972)
Resumo/Abstract
The presentation analyzes the role played by the anthropologist Eusébio Tamagnini (1880-1972) in 
the dissemination of eugenic ideas in Portugal during the first half of the twentieth century. A special 
attention is granted to the foundation of the Portuguese Society of Eugenic Studies in 1937, a process that 
was spearheaded by Eusébio Tamagnini himself. We also strive to show how the traditional strength of 
Catholicism within the Portuguese society of the time concurred to moderate the nature of the eugenic 
measures that were proposed, especially after the establishment of the Estado Novo regime, in 1933, a 
regime towards which Eusébio Tamagini was very closely affiliated

Arau Ribeiro, M.C
Intercultural Competence: Traditions and Transitions Fifth International 
Conference on the Development and Assessment of Intercultural 
Competence 
January 21-24, 2016, Westward Look Wyndham Grand Resort, Tucson, 
Arizona, EUA
Finding The (Inner) Interculturality Of The (Seemingly) Monocultural
Resumo/Abstract
This history of emerging and developing interculturality based on local, national, and international studies 
presents the best practices for developing sustainable work, using web 2.0 tools to create narratives that 
help students discover and describe the intercultural contacts they have had in the past or would like for 
their future. Constructive attitudes and behavior for developing intercultural competence can derive from 
a philosophical stance or an inner belief about the right thing to do, say, or think in a given intercultural 
situation. In most cases, however, these attitudes and behaviors need to be taught and, as a university 
professor who finds many of her students lacking in these essential skills, the motto “better late than 
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never” repeatedly validates the inclusion of these objectives in the teaching program. Based on over two 
decades of action research at a modern school in the Portuguese mountain regions, this paper provides a 
history of the exploration of interculturality among those who initially consider themselves to be largely 
monocultural, presenting the best practices for developing sustainable work on interculturality in young 
adults (18-25) and adults who have returned to school for re-education in a crisis ridden Europe, using 
web 2.0 tools to create the narratives that help students discover and describe the intercultural contacts 
they have had in the past or would like to have in the future. Despite the decreasing contact hours in 
higher education in a Europe harmonized by the Bologna Agreement, dropping all bachelor’s degree 
to just three years, the intercultural work, and even more ongoing assignments, is a welcome plus for 
students who annually declare their horizons to have been opened and their intercultural skills to have 
been honed. The (hi)story woven here draws not only on this teacher’s experience in local but also national 
and international studies on intercultural education to reveal specific curricular activities and materials 
that have been particularly insightful and inciting to further research for students in higher education. At 
a national level, a study to create a country-wide teacher training course in CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), developed by ReCLes.pt (the Network Association of Language Centers in Higher 
Education) and supported by a collaboratively written training guide, has raised a number of questions 
about the role of culture in CLIL. Preparation for a more recent comparative study, covering intercultural 
education in European and South American universities, seeks to unveil the hidden and institutional 
vehicles of intercultural education to promote intercultural competence. In each of these cases, local, 
national, and international, evidence can be found that students respond positively to activities that 
prepare them for the discovery of their intercultural skills and seek to further develop a personal narrative 
featuring effective and appropriate communication across cultures.

Severino, Isa
Colóquio Internacional e interdisciplinar "Marginalidades femininas no 
Mundo Lusófono" 
15 a 17 de Junho de 2016 - Lisboa, Portugal
Florbela Espanca e Alejandra Pizarnik- Mulheres à Margem na Escrita e Pela 
Escrita
Resumo/Abstract
Apesar do hiato de tempo que medeia a vida de Florbela Espanca e Alejandra Pizarnik, dos contextos 
geográficos, políticos, sociais e culturais que as separam, existem muitos vetores de interseção nas obras 
de ambas as autoras. Florbela Espanca foi uma poeta "à margem", por ser transgressora, por ousar falar 
do corpo e imprimir o corpo no corpo do texto, conferindo-lhe vontades e desejos audazes, insólitos e 
impróprios para a sua época. Também a poeta argentina Alejandra PIzarnik foi considerada uma poeta 
"maldita", por utilizar uma linguagem transgressora e dar um particular destaque ao corpo. Assim, de 
modo a perceber o papel irreverente e subversivo das poetas em questão e o impacto e animosidade que 
suscitaram na sociedade do seu tempo, propomos uma análise pelos poemas que consideramos mais 
representativos para análise desta temática.

Sardo, Anabela & Lopes, Ana Maria1

XXVI Colóquio da Lusofonia 
28 de Setembro a 2 de Outubro de 2016 -Açores, Portugal
Impressões em Jeito de Comemoração: Os 90 Anos da Publicação de As Ilhas 
Desconhecidas- Notas e Paisagens de Raul Brandão
Resumo/Abstract
Com o intuito de recordar os noventa anos da publicação do livro de Raúl Brandão As Ilhas Desconhecidas 
- Notas e paisagens (1926), evocamos este admirável livro de viagens que transforma a impressionante 
geografia das ilhas portuguesas numa surpreendente e assombrosa geografia metafísica. Num registo 
marcadamente poético, escrevendo ao jeito impressionista de quem pinta, Raúl Brandão esquissa de 
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forma deslumbrante as paisagens e a natureza dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, revelando-
nos uma afeição vernácula à terra portuguesa e uma simpatia genuína pelo trabalho do povo. Numa 
policromia orgiástica, emergem apontamentos sobre as condições de vida em Portugal e nas ilhas no 
início das primeiras décadas do século XX. Em textos repletos de espanto, entre o ‘esplendor da luz’ e o 
‘abismo negro da dor’, o autor reflete, em última instância, sobre a luta pela sobrevivência e a fragilidade 
e efemeridade da Vida: “palpo a fragilidade dos nossos atos, sinto a tristeza da vida efémera” (Brandão, 
2011: 83).
Arau Ribeiro, M.C. 
Techling’16 – 1st International Conference on Languages, Linguistics and 
Technology 
University of Minho & Lúcio Craveiro da Silva Library, 12-14 October 2016
Information And Communication Technology That Fits The Fl Classroom
Resumo/Abstract
This paper proposes a reflection on the variety of ICT-based task learning activities proposed for the FL 
classroom in HE from the perspective of the coordination of the external project review team of an EU 
project involving ten countries in tandem teaching with a tripartite focus on ITC, the CEFR (Common 
European Framework of Reference for Languages), and TBLT (Task-Based Language Teaching) and TBLL 
(Learning). The features of appropriate tasks in higher education will be discussed with a view toward 
also defining some parameters for quality, which will further involve an analysis of problem-solving and 
the centrality of active learning as a fundamental aspect for implementing this approach. Given the focus 
on TBLT/L within the project and as a prominent thread in EU-funded projects spanning HE across the 
continent, the CEFR level will also figure prominently to better promote student-centered learning which 
could, in turn, enhance the possibilities for eventual student autonomy. In a national context, TBLT/L 
as an approach in the foreign language classroom remains on the figurative bench despite research 
supporting its use in strengthening skills needed to improve interaction, action, and communication for 
both reluctant and willing learners.

Arau Ribeiro, M.C.
XIV CercleS International Conference 2016 
September 2016, University of Calabria, Cosenza, Itália
Launching The New Cercles Focus Group On Clil In Higher Education
Resumo/Abstract
As an approach to internationalization, teaching a fusion of both a foreign, additional, or vehicular language 
and the specialized content through the FL itself represents a current challenge in higher education – one 
which CercleS has chosen to recognize through the creation of its newest focus group, approved at the 
Coordinating Committee Meeting in Nancy in 2015.
While recognizing that Content and Language Integrated Learning (CLIL) is content-driven, this focus 
group will delve into engaging learners in the language learning experience and in the acquisition of other 
competences. In addition to researching the possibilities afforded by the dialogical relation of terminology 
to CLIL, building upon the taxonomy of learning and promoting higher order thinking skills, this focus 
group will build upon scaffolding and other strategies that can be identified to support learning.
The focus group will also consider improving conditions for teacher training in CLIL where human 
resources do not permit the simultaneous dedication of content and language teachers in the same 
university classroom. ReCLes.pt (the Network Association of Language Centers in Higher Education in 
Portugal), for example, piloted 10-hour teacher training modules based on the ReCLes.pt CLIL Training 
Guide – Creating a CLIL Learning Community in Higher Education, written collaboratively by associated 
members, which support for the teacher trainers. 
The specialist teachers working in these communities of practice and learning about useful CLIL 
teaching practices with their fellow language teachers, then followed up with CLIL course modules with 
the respective 600+ students of the 33 content specialists involved. The data gathered in these modules, 
supported conclusions on satisfaction from both learners and specialist teachers who developed scaffolded 
activities and applied terminologically-based strategies, among other strategies, to enrich the dual learning 
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experience.
In addition to the numerous methods that are justifiable and viable within CLIL, the group will examine 
the importance of developing the CLIL classroom through relevant approaches to create a holistic learning 
experience that is not only transferable across higher education contexts but also across the variety of 
multiple characteristics of all learners in higher education. Research will likely be interdisciplinary and 
include aspects of active learning, learner autonomy, multiple intelligences, sociocultural and constructivist 
understandings of learning as well as connections between cognition and communication, integration, 
styles and strategies for learning and language awareness, among others.
Please join us in the first meeting of this CercleS Focus Group at CercleS 2016 in the quest to research and 
adapt practice with flexible CLIL methodology to the various contexts of higher education with rigor and 
transparency.

Morgado, M.1; Livingstone, K.1 & Arau Ribeiro, M.C.
Intercultural Competence: Traditions and Transitions Fifth International 
Conference on the Development and Assessment of Intercultural 
Competence 
January 21-24, 2016, Westward Look Wyndham Grand Resort, Tucson, 
Arizona, EUA
Lessons Learned: Intercultural Education Through Children’s Fiction And Picture 
Books
Resumo/Abstract
A snapshot of the range of projects we have learned from over 20 years. The projects illustrate shifts in 
thinking about intercultural education and children’s fiction and their interrelationship over the time 
framework of our work. The focus will be on lessons learned from two projects.

Arau Ribeiro, M.C. & Silva, M.M.1

XIV CercleS International Conference 2016 
September 2016, University of Calabria, Cosenza, Itália
Meeting The Ongoing Challenges In Implementing Clil In Higher Education
Resumo/Abstract
From 2012 to 2015, the Network Association of Language Centers in Higher Education in Portugal (ReCLes.
pt) collaborated to research, write the CLIL Training Guide – Creating a CLIL Learning Community in 
Higher Education, and finally implement CLIL courses in English taught by 33 different teachers in areas 
ranging from Health to Management to Cinema. The teachers participated with their English language 
teacher colleagues in Communities of Practice and Learning, which promoted the fundamental notion 
of the L2 or FL “user” based on appreciating language for the purposes of communication, with the 
related benefits of promoting self-confidence and valuing the participation of others in an intercultural 
environment. The teacher training courses also promoted a TerminoCLIL approach that integrated 
tools to support the acquisition of essential technical terms in the context of higher education, which 
was implemented to different degrees depending on the teachers’ comfort levels. The resulting CLIL 
courses taught to the students were closely monitored through observation, questionnaires, and other 
data gathering tools to provide feedback for future improvement and to motivate the ongoing promotion 
of these classes in the years to come. Among the results, it was found, for example, that some of the 
areas considered “essential” to the language teachers are not as highly valued by the content teachers. In 
addition, teacher preference for certain teaching materials may not always reflect student tendencies. A 
final challenge is related to the ongoing efforts to create and maintain the requisite balance and respect 
between the learning of foreign languages and other content areas
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Arau Ribeiro, M.C., Silva, M.M.1& Coelho, M.M.1
Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior 
Julho 2016, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Lisboa, 
Portugal
Relação Dialógica Entre Scaffolding e Trabalho Terminológico: Contributos da 
Abordagem Clil Para a Melhoria dos Processos de Ensino-Aprendizagem no 
Ensino Superior
Resumo/Abstract
O projeto CLIL-ReCLes.pt, em desenvolvimento desde 2012 e apresentado na CNAPPES.15, entrou numa 
fase de implementação sistemática das estratégias e metodologias desenvolvidas ao longo destes últimos 
quatro anos em seis instituições de ensino superior (IES). O presente artigo pretende analisar os resultados 
observados nesta fase, recaindo o enfoque desta análise nas boas práticas relevantes a três áreas temáticas 
do encontro – a Formação de Professores, a Investigação em Práticas Pedagógicas e o Desenvolvimento de 
Competências Transversais, nomeadamente o aprender a aprender e aprender a ensinar através da língua 
inglesa.
A partir de uma análise dos resultados da implementação conjugada das diferentes metodologias e 
abordagens CLIL propostas no projeto nos contextos particulares de cada IES, iremos refletir sobretudo 
sobre o modo como as técnicas e estratégias de scaffolding e o trabalho terminológico, utilizados de 
forma dialógica e complementar, se transformam em ferramentas e meios que reforçam a capacidade de 
trabalho de docentes e estudantes num ambiente de ensino especializado onde a língua inglesa é a língua 
de trabalho e o meio de comunicação, acesso e disseminação da informação e do conhecimento.
Para tal iremos apresentar, por um lado, o modo como a metodologia TerminoCLIL, desenhada no âmbito 
deste projeto, sustenta a introdução de novas temáticas e domínios de especialidade e o trabalho de análise 
e de representação do conhecimento sobre esses mesmos domínios e, por outro, a forma como as técnicas 
de scaffolding permitem uma evolução apoiada e estruturada de todo o processo.
Finalmente, iremos refletir sobre o resultado das experiências, perceções e feedback das diferentes 
comunidades de prática envolvidas na implementação do projeto, tendo em conta não só as áreas temáticas 
destacadas anteriormente, mas também as possibilidades que a implementação das metodologias 
propostas neste projeto abre como meio de apoio à internacionalização de diferentes cursos no ensino 
superior e como fator de reforço da qualidade oferecida no ambiente de ensino-aprendizagem.

Fonseca, Pedro Ricardo
II Darwin’s Legacy 
18 de abril de 2016, Lisboa
The Construction Of Myths Regarding Darwin’s Life And The History Of 
Darwinism
Resumo/Abstract
Sem Resumo.

Fonseca, Pedro Ricardo; Pereira, Ana Leonor1& Pita, João Rui1

7th international conference of the European Society for the History of 
Science 
24 de setembro de 2016, Praga (República Checa)
The Origin Of Life Debate In Portugal During The Estado Novo Regime (1933-
1974)
Resumo/Abstract
The origin of life was a regular topic of discussion among Portuguese scientists and intellectuals during 
the 19th and the 20th centuries, as studies on the history of evolutionary thought in Portugal have shown. 
However a thorough study of this subject is still lacking. Due to the extension of the presentation, we 
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will seek to provide a synthetic view of the debate on the origin of life in Portugal during the rightwing 
conservative regime of the Estado Novo (1933-1974). Following Alexander Oparin’s (1894-1980) and J. 
B. S. Haldane’s (1892-1964) first accounts of the “primordial soup” theory in the 1920’s (1924 and 1929, 
respectively), the English translation of the former’s The Origin of Life was published in English in 1938, 
thus making his theory on the origin of life accessible to a wider audience. In 1953, Stanley Miller (1930-
2007) and Harold Urey (1893-1981) successfully produced amino acids by reproducing in the laboratory 
environmental conditions similar to those of early Earth, thus confirming Oparin’s theory. Was there 
an early support for Oparin’s origin of life theory on behalf of the Portuguese scientific community 
and intellectuals? What kind of reactions did the ongoing investigations within the field deserve from 
the Portuguese Catholic Church and catholic scientists and intellectuals, knowing that Portugal was a 
predominantly Catholic country and that the Catholic Church played an important role at all levels of 
education and scientific research, especially during the Estado Novo regime? Where any Portuguese 
translations of landmark publications on the subject published? Was any original Portuguese research 
conducted within the field? Were the new findings a privileged theme of Portuguese popular science 
publications? Was the “primordial soup” theory taken up by Portuguese secularist thinkers? These are 
some of the main questions we will be seeking to provide with answers throughout our presentation.

Fonseca, Pedro Ricardo; Pereira, Ana Leonor1& Pita, João Rui1

7th international conference of the European Society for the History of 
Science 
24 de setembro de 2016, Praga (República Checa)
The Question Of Racial Ancestry In Portugal (1884-1945): ‘Aryan Supremacy’ As 
Fascination And As Fallacy
Resumo/Abstract
The presentation aims at providing a comprehensive view of Portuguese intellectual’s differentiated stances 
towards the idea of the supremacy of the “Aryan race” and the modern populations that were considered 
genealogical branches of this ancestral “race”, an idea that, mainly due to the works of Arthur de Gobineau 
(1816-1882), Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855), and of Houston S. Chamberlain (1855-
1927), Die Grundlagen des neunzhenten Jahrhunderts (1899), gained considerable popularity, captivating 
the interest of many notable intellectuals of the final decades of the 19th century and the first half of the 
20th century. Due to the extension of the presentation, we will be focusing our analysis mainly on three 
Portuguese authors, from diverse fields of study, that published works on this subject during the late 
19th century and the first half of the 20th century, striving to elucidate why some considered the idea of 
“aryan supremacy” a fallacy or an unfortunate exaggeration, whereas others, on the contrary, were very 
sympathetic to the idea and even fascinated by it. In 1884, the historian Oliveira Martins (1845-1894), more 
than a decade before Chamberlain’s 1899 magnum opus, published a study on universal history, where the 
“aryans” are quasi epically presented as the driving force of human history and the sole hope of the future 
for humanity. In 1913, the literary critic Ramalho Ortigão (1836-1915) reviewed the French translation 
of Chamberlain’s Die Grundlagen ..., but did not adhere to the author’s pan-German sentiment, albeit 
acknowledging the important historical role of the “Germans” from the early Middle Ages to present time. 
During most of the first half of the 20th century, the physical anthropologist Eusébio Tamagnini (1880-
1972) strived to demonstrate that the “Portuguese race” ranked high within the contemporary racial 
hierarchies and promoted eugenics as the best solution to avoid “racial degeneration”. 

Fonseca, Ana Margarida
Colóquio "Exiliência de mulheres no mundo lusófono -  Séculos XX-XXI" 
10 e 11 de Novembro de 2016 - Porto, Portugal
Tudo Termina em Clichés? Representações de Mulheres Migrantes na 
Narrativa de Lídia Jorge
Resumo/Abstract
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A obra narrativa de Lídia Jorge é marcada pela atenção às questões identitárias, numa leitura complexa 
da contemporaneidade portuguesa, suas mudanças e contradições. Fazendo parte da memória coletiva 
portuguesa, a realidade da descolonização e a ocorrência de movimentos migratórios está presente em 
várias narrativas da escritora, com particular destaque para O Vento Assobiando nas Gruas (2002) e A 
Noite das Mulheres Cantoras (2011). Em ambos os romances se observa a representação de personagens 
que migraram de África para Portugal, quer como imigrantes (a família Mata; Madalena Micaia) quer 
como retornados (Solange de Matos e as colegas de grupo), num movimento de deslocação que tem 
implicações profundas na (re)definição das imagens identitárias coletivas. Com a presente comunicação, 
propomo-nos centrar a análise nas representações de mulheres migrantes nas obras referidas, procurando 
compreender os modos como Lídia Jorge questiona estereótipos, silêncios, vozes e interditos, numa 
perspetiva simultaneamente feminina e universal, sem perder de vista a ancoragem nas grandes questões 
da pós-colonialidade portuguesa.

Guilherme, M.1; Matos, A.G.1; Arau Ribeiro, M.C. & Sawyer, M.1

SEC-SPCE 2016: A Educação Comparada: para além dos números 
Universidade Lusófona e Centro Cultural de Belém, Lisboa, 25-27.01.2016
Presentation Of The Working Group Sobre O Geci – Grupo De Estudos 
Comparados Em Interculturalidade/ Comparative Study Group In 
Interculturality
Resumo/Abstract
Presenting the newest section on Comparative Education of the SPCE, coordinated by Manuela Guilherme 
with members from across Europe and Brazil.

Severino, Isa
Pelos Mares da Língua Portuguesa 
4 a 6 de Maio de 2016 - Aveiro, Portugal
Vitorino Nemésio e Cecília Meireles Numa Outra Cadência - O Mar, as 
Palavras e a Insularidade
Resumo/Abstract
Sem Resumo.

Meleiro, Mário
XXVI colóquio da lusofonia 
28 de Setembro a 2 de Outubro de 2016 - Açores, Portugal
Vocabulário Clássico No Léxico De Ricardo Reis
Resumo/Abstract
As preocupações estilísticas de Fernando Pessoa são de há muito conhecidas. A importância que dava ao 
estilo era tal que o levou a afirmar que “ninguém deveria deixar atrás de si vinte livros diferentes, salvo 
se for capaz de escrever como vinte homens diferentes”. Ele soube transpersonalizar-se em, pelos menos, 
quatro homens, a quem incutiu, sobretudo a Ricardo Reis, um estilo muito sui generis. Parece ser com 
Ricardo Reis que a sua lírica atinge uma maior harmonia ao nível da forma e do conteúdo, equilibrando 
os rasgos imparáveis e nervosos de um Álvaro de Campos, ou a escrita deliciosamente descuidada e 
livre de Alberto Caeiro. Para quem possua um conhecimento, ainda que superficial, do panorama da 
literatura portuguesa, o nome de Ricardo Reis surgirá, então, como um dos que mais fielmente interpretou 
e transladou, para a poesia portuguesa, a forma e o conteúdo dos poetas latinos, nomeadamente o de 
Horácio. No que respeita ao léxico, Ricardo Reis revitalizou inúmeros latinismos já com tradição literária 
desde Camões e, sobretudo, nos poetas do século XVIII. Mas foi mais longe. Exímio conhecedor de 
Latim, adaptou à língua portuguesa pela primeira vez, tanto quanto me foi possível apurar, muitos termos 
latinos, cuja expressividade é inegável. Serão alguns desses termos, ainda sem entrada nos dicionários, 
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nomeadamente no Dicionário da Academia, que procurarei apresentar, tais como ergástulo, pecureiro, 
proco, atro, avito, adumbrar, aurorar, entre outros.

Saúde | Health

Corte, Agostinha; Marques, Ermelinda; Veríssimo, Cristina1 & Veríssimo, Manuel1

3rd World Congress of Health Research 
29 e 30 de setembro de 2016 - Viseu, Portugal
Abuse And Neglect Of Elderly And Independence In Instrumental And Basic 
Activities Of Daily Living
Resumo/Abstract
INTRODUCTION: One of the known risk factors for abuse and neglect of the elderly is the decrease in 
functional capacity, contributing to self care dependency of instrumental activities of daily living and 
basic activities of daily living (OMS, 2015). METHODS: Cross-sectional study with non probabilistic 
sample of 333 elderly, performed in a hospital, homes and day centers for the elderly. The data collection 
protocol included socio-demographic data, Questions to elicit Elder Abuse (Carney, Kahan & Paris, 2003 
adap. by Ferreira Alves & Sousa, 2005), scale of instrumental activities of daily living Lawton and Brody 
and Katz index to assess the level of independence in activities of daily living. OBJECTIVES: To evaluate 
the association between abuse and neglect in the elderly, instrumental activities of daily living and level 
of independence in activities of daily living. RESULTS: Emotional abuse is significantly correlated with 
the level of independence in activities of daily living (p = 0.000), older people with less independence 
tend to have higher levels of emotional abuse. The total abuse is signiicantly correlated with the levels of 
independence in activities of daily living (p = 0.002), less independent elderly tend to suffer greater abuse 
and neglect. There were no statistically signiicant associations between abuse and neglect and instrumental 
activities of daily living. CONCLUSIONS: The less independent elderly are more vulnerable to situations 
of abuse and neglect, being more exposed to emotional abuse. These results point to the need for health 
professionals/nurses develop prevention interventions, including strategies to support carers and early 
screening in less independent elderly.

Saraiva, Renata1; Rosas, Ann Mary1 & Marques, Ermelinda
II Colóquio Internacional de Fenomenologia em Enfermagem e Saúde 
21 de setembro de 2016 - Escola de Enfermagem Anna Nery da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
A Sexualidade Do Idoso No Contexto Da Consulta De Enfermagem: Uma 
Análise Fenomenológica
Resumo/Abstract
Investigação fundamentada na Fenomenologia Sociológica Compreensiva de Alfred Schutz, cujo objeto 
de estudo foi a intencionalidade entre enfermeiros e clientes sobre a ação educativa: sexualidade do idoso 
no contexto da consulta de enfermagem. Como objetivos: descrever a subjetividade e a Intersubjetividade 
entre enfermeiros e clientes na ação educativa sexualidade do idoso no contexto da consulta de 
enfermagem; compreender a subjetividade e a intersubjetividade entre enfermeiros e clientes na ação 
educativa sexualidade do idoso no contexto da consulta de enfermagem; discutir a subjetividade e a 
intersubjetividade entre enfermeiros e clientes na ação educativa sexualidade do idoso no contexto da 
consulta de enfermagem. Pesquisa qualitativa, tendo como cenários: Instituto de Atenção à Saúde São 
Francisco de Assis - HESFA e a Escola Superior de Saúde - Brasil e o Instituto Politécnico da Guarda – 
Portugal. 
Como participantes de pesquisa 41 idosos a partir de 60 anos e 26 enfermeiros que atuam com a Consulta 
de Enfermagem ao idoso. Aprovação do Comitê de Ética da EEAN/UFRJ, Plataforma Brasil, sob o número: 
36876114.6.0000.5238, em concordância com os critérios éticos estabelecidos pelo Conselho Nacional de 
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Saúde, conforme resolução 466/12. Após coleta das 67 entrevistas fenomenológicas semiestruturadas, 
ocorreu a análise compreensiva, onde evidenciou-se a não intenção do enfermeiro em realizar a abordagem 
sobre sexualidade e a intenção dos idosos em não falar sobre o tema, por não serem motivados. Logo, 
não temos o “motivo-para” a ser categorizado. A intencionalidade dos participantes e a compreensão da 
subjetividade e da intersubjetividade proporcionada pela empatia da relação “face a face”, demonstrada 
no momento das entrevistas, fez emergir o fenômeno natural genuíno das relações humanas, sem levar 
em consideração seus valores, nos proporcionando a compreensão do fenômeno e do aparecimento, 
a partir da análise das falas, apenas da contextualização e categorização dos “motivos-porque”. Com 
isso, a intencionalidade sobre a não abordagem sobre sexualidade ao idoso, no contexto da consulta de 
enfermagem, se mostrou com as pessoas que compreendem e compartilham a interpretação equivocada 
entre sexualidade e sexo em relação aos idosos. Assim, apareceu como definição para enfermeiros e idosos: 
um olhar holístico em relação ao modelo biomédico, fundamentado na humanização e no entendimento 
da abordagem biopsicossocial sobre a temática, com a intenção de proporcionar qualidade de vida ativa 
aos idosos. 
Como categorias concretas do vivido que revelaram os “motivos-porque” dos idosos e dos enfermeiros: 
Descrever, compreender e discutir a subjetividade e a intersubjetividade sobre a ação educativa: sexualidade 
do idoso no contexto da consulta de enfermagem. Assim, revelou-se, a necessidade de reflexão sobre 
as questões pré-concebidas, contribuindo para a mudança de comportamento do papel do enfermeiro 
educador no ensino-aprendizagem da sexualidade do idoso desde a graduação, pois o fazer atual dos 
enfermeiros está diretamente ligado à sua formação. Portanto, a ausência da intenção em perguntar dos 
enfermeiros e o desconforto dos idosos em falar, por medo de serem mal interpretados, demonstra a 
necessidade de discussão sobre o assunto na teoria desde a graduação e, no campo prático, nas consultas 
de enfermagem.
Palavras-Chave: enfermagem, consulta, gerontologia, idoso, ensino, sexualidade.

Coimbra, Vera1; Marques, Ermelinda & Requeijo, Cristina1

3rd World Congress of Health Research 
29 e 30 de setembro de 2016 - Viseu, Portugal
Characterization Of The Health Situation In A Northern Region Community 
(Continental Portugal)
Resumo/Abstract
INTRODUCTION: When preparing a health diagnosis, the Specialist Community Nurse should identify 
the health needs of a group or a community (Regulation 128/2011). Health Care Planning consists in 
rationalizing scarce resources to achieve the established objectives, so that priority health problems can 
be reduced (Imperatori & Giraldes, 1993). OBJECTIVES: To provide updated information on the health 
problems of a community. METHOD: This study had the duration of 9 weeks. A descriptive design was 
employed. Demographic, socioeconomic, environmental and impact indicators were analysed. Data 
concerning the mortality and morbidity will be presented. The data sources were: DGS, INE, ARS Norte 
and ACeS.
RESULTS: According to the INE, in 2014 the resident population was 9936 inhabitants. In 2015, the 
infant mortality was zero and the overall mortality was 11.5 ‰. As far as the age-specific mortality rate 
is concerned, it was higher among individuals aged 75+, 64.7/1000. In 2014, circulatory system diseases 
(31.3%) and malignant tumors (20.0%) were the diseases that contribute the most to the mortality rate. In 
terms of morbidity in the Primary Health Care (2014), lipid metabolism disorders (41.9%), hypertension 
(28.8%), depressive disorders (18.1%), overweight (11.8%) and obesity (10%) were the most listed causes 
of illness. Apart from the overweight percentage, all these values were higher than those presented by the 
ACeS, ARS and Continental Portugal. CONCLUSION: Through these indicators we are able to identify 
the most common health problems in this community and, consequently, to define a Local Health Plan 
that targets health gains.
Keywords: Morbidity, Mortality and Health Diagnosis.
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Marques, Ermelinda; Veríssimo, Cristina1 ; Corte, Agostinha & Veríssimo, Manuel1

XXXIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) e 
XI Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE) 
14 a 16 de setembro de 2016 - Santiago de Compostela, Espanha
Determinantes Sociodemográficos e Relação Com a Discriminação Social, 
Abuso e Negligência em Idosos
Resumo/Abstract
As mudanças ao nível das estruturas e relações familiares, contribuem para o envelhecimento populacional 
e a velhice, enquanto problema social e de saúde, surgindo fenómenos como a discriminação social e o abuso 
e negligência. Pretendeu-se avaliar a associação entre as variáveis sociodemográficas e a discriminação 
social, o abuso e negligência nas pessoas idosas residentes num concelho do interior de Portugal. Método: 
Estudo transversal, realizado por entrevista a 333 idosos, em centros de saúde, hospital, e centros de dia. 
Utilizou-se um questionário estruturado, composto por caracterização demográfica e socioeconómica. 
Incluiu-se a escala de Discriminação Social Contra as Pessoas Idosas (Palmore, 2001, adap. por Ferreira-
Alves & Ferreira Novo, 2006) e o Questions to Elicit Elder Abuse (Carney, Kahan & Paris, 2003, adap. 
por Ferreira-Alves & Sousa, 2005). Os dados foram analisados ao nível de significância de 5% (p <0,05). 
Resultados: Amostra constituída maioritariamente por mulheres (59,5%); mínimo e máximo de 65 e 96 
anos, média 76,13±7,02 anos. A principal fonte de rendimentos era a pensão ou reforma (96,7%) e 26,1% 
auferiam 250 a 300 euros mensais; 87,4%, afirmou que visitava ou recebia visitas de familiares ou amigos. 
Verificou-se a existência de diferenças estatisticamente significativas para o sexo do idoso ao nível do 
abuso físico (p = 0.044) e financeiro (p = 0.010); estado civil em termos do abuso emocional (p = 0.000) 
e abuso na sua totalidade (p = 0.001); coabitação para o abuso emocional (p = 0.000), negligência (p 
= 0.049), abuso financeiro (p = 0.000) e abuso total (p = 0.000); partilha ou não do quarto com abuso 
emocional (p = 0.000) e abuso total (p = 0.000); visitar ou receber visitas de familiares ou amigos com 
abuso físico (p = 0.039), negligência (p = 0.049) e abuso total (p = 0.027) e necessidade de apoio de outras 
pessoas e/ou instituições com abuso físico (p = 0.034), abuso emocional (p = 0.002) e de abuso total (p = 
0.028). Só se verificaram diferenças significativas em termos de discriminação social para a situação do 
idoso visitar ou receber visitas de familiares ou amigos. Não foi encontrada diferença estatisticamente 
significativa para a idade, escolaridade, zona residência, local onde vive e rendimento mensal. Conclusão: 
Estes resultados podem contribuir para os profissionais de saúde desenvolverem medidas de intervenção 
que visem a prevenção e resolução do fenómeno da discriminação social, do abuso e negligência nas 
pessoas idosas na população estudada. Estas medidas devem ser apoiadas por políticas sociais e de saúde. 

Marques, Ermelinda & Figueiredo, Henriqueta1
3rd World Congress of Health Research 
29 e 30 de setembro de 2016 - Viseu, Portugal
Dynamic Model Of Family Assessment And Intervention (Mdaif): A Case Study
Resumo/Abstract
INTRODUCTION: The MDAIF it is a guiding framework and systematizing of family health nursing 
practices. Aims to respond to the needs of nurses in caring for families in developing practices aimed 
at the family as target of nursing care. (Figueiredo, 2012). Objectives: Assess and intervene in the family 
in the clinical context, through a systemic approach and collaborative. METHODOLOGY: Qualitative 
methodology and the method was a case study. It was used as theoretical reference MDAIF, which upheld 
the decision-making process. Interviews were conducted to a family in the context of Primary Health 
Care and we analyzed the information from computer applications that emerged from the records made 
by family nurses.
RESULTS: It is a reconstructed family, composed of two elements living together for about 23 years. 
They both have children from their first marriage. The husband is totally dependent on his partner in 
self care. This assessment stands: insufficient family income; residential building not safe; neglected 
residential building; safety precaution not demonstrated; neglected pet and caregiver role not adequate 
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- not demonstrated adherence behaviors. The MDAIF thus contributed significantly to the development 
of behaviors that lead to improvements in family health related to nursing care especially in the areas of 
attention residential building, pets and caregiver role. CONCLUSIONS: The collection of evaluation data 
allows us to understand the history and family characteristics. The use of MDAIF enabled collaborative 
identification of needs in care of the strength, resources and family responsibilities. The possible increase 
of more appropriate strategies to the oneness and specificity of the family, recognizing its complexity and 
diversity.

Corte, Agostinha & Brito, Irma1
II Congresso Ibero-Americano 
Coimbra 29 de fevereiro 2016
Estilos de Vida e Sentido de Coerência e Auto Estima dos Estudantes do Ensino 
Superior Envolvidos em Educação Pelos Pares
Resumo/Abstract
A educação pelos pares é uma estratégia que envolve membros experientes e de apoio num grupo específico, 
a fim de incentivar uma mudança comportamental desejável entre membros do mesmo grupo (Santos, 
2009). É uma forma de educação social em que uma minoria representativa de um grupo influencia 
os valores, crenças e mesmo comportamentos, por vezes radicalmente, nos membros integrantes desse 
grupo (Brito, 2009), quer sejam grupos comunitários, grupos de trabalho ou pessoas chave, podendo 
“considerar-se de uma forma simples que a educação pelos pares é a formação par a par”. As pessoas, ao 
longo do seu percurso vivencial, necessitam de avaliar os seus comportamentos e fazer a distinção entre 
estilos de vida que promovam a saúde, em detrimento dos estilos de vida que conduzem à doença. Mas, 
ter apenas conhecimentos não é suficiente: é necessário optar por um comportamento salutogénico e 
manter essa atitude (Homem, 2012). Deste modo, é urgente encorajar um estilo de vida saudável o mais 
precocemente possível e, consequentemente, encarar a escola como um espaço privilegiado para tal.
PALAVRAS CHAVE:Sentido de Coerência; autoestima; Educação pelos pares; estilos de vida. 

Fonseca, Beatriz ; Rodrigues, Márcio; Cristóvão, Ana1; Fortuna, Ana1; Bernardino, 
Liliana1; Falcão, Amílcar1 & Alves, Gilberto1

XLVI Reunião da Sociedade Portuguesa de Farmacologia, XXXIV 
Reunião de Farmacologia Clínica e XV Reunião de Toxicologia 
4 a 6 de fevereiro de 2016 - Porto, Portugal
Hplc-Fld Method For The Simultaneous Determination Of Catecholamines And 
Related-Compounds In Rat Brain Tissue
Resumo/Abstract
Catecholamines and their metabolites can act as neurotransmitters or hormones, having a vital role in 
different activities of the endocrine, central and peripheral nervous systems. The quantitative determination 
of these biogenic amines is often of particular interest in neuroscience in order to differentiate physiological 
and pathological processes involving the neural functions. Thus, a fast and simple high-performance 
liquid chromatography method with fluorescence detection (HPLC-FLD) was developed, optimized and 
validated in order to simultaneously determine several catecholamines and related-compounds in rat 
brain tissue. 
The target compounds of interest were levodopa (L-DOPA), norepinephrine (NE), 3-O-methyldopa (3-
OMD), epinephrine (E), homovanillic acid (HVA) and dopamine (DA), using 3,4-dihydroxybenzylamine 
as internal standard (IS). The native fluorescence of the analytes and IS was monitored at the excitation/
emission wavelengths of 279 nm/320 nm, respectively, after their chromatographic separation in 
approximately 12 minutes on a reversed-phase C18 column. The method validation was performed 
according to the requirements of Food and Drug Administration and European Medicines Agency and 
the following reliability parameters (selectivity, linearity, lower limit of quantification, precision and 
accuracy, recovery and stability) were examined. 
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The method was found to be accurate (bias ±14.7%), precise (coefficient variation ≤8.8%) and linear (r2 
≥0.994) over the concentration range of 5-750 ng/mL for L-DOPA, 25-750 ng/mL for NE, 4-750 ng/mL 
for 3-OMD, 2.5-750 ng/mL for E, 2-750 ng/mL for HVA and 7-1000 ng/mL for DA. Since the sample 
preparation procedures does not involve sample pre-purification or derivatization, it was found that the 
absolute recovery was around 100%. Furthermore, the proposed HPLC-FLD method was successfully 
applied to the determination of the compounds of interest in tissue samples of different rat brain regions. 
Hence, a new, reliable and straightforward bioanalytical tool was developed to support numerous non-
clinical studies in the area of neurosciences, which require the quantitative analysis of these biogenic 
amines and some of their derivatives.

Roque, Fátima
Workshop Drug Safety and Farmacovigilance, Training Programme in 
Pharmaceutical Medicine 15 de abril de 2016 - Lisboa, Portugal
Investigation On Drug Interactions
Resumo/Abstract
The knowledge about drug interactions and their risk is fundamental to improve the use of medicines. 
The Guideline on the Investigation of Drug Interactions, aims to outlines the evaluation of potential of 
drug interactions during its development, to ensure that the prescriber receives clear information on 
the interaction potential, and contains practical recommendations on how the interactions should be 
managed during clinical trials. Pharmacokinetic interactions studies should generally be performed 
in human, and in vitro studies should be performed using human enzymes and transporters, and any 
deviation from this should be well justified. Pharmacokinetic interaction studies should include studies 
about: effects of food intake on the pharmacokinetics of the investigation drug, effects of other medicinal 
products on the pharmacokinetics of the investigational drug, and, effects of the investigational drug on 
the pharmacokinetics of other drugs. Studies design and decision trees are explored along the guideline.

Bastos, P.1; Roque, F.; Carvajal, A.1 & Herdeiro, M.T.1

16th Annual Meeting of the International Society of Pharmacovigilance 
(ISoP 2016) 
Agra, India, 16 a 19 de outubro, 2016
The Economic Burden Of Adverse Drug Reactions Leading To And Occurring 
During Hospitalization
Resumo/Abstract
Background: Adverse drug reactions (ADRs) are a major public health problem because they are directly 
related to mortality, morbidity and costs. Due to their nature and implications, ADRs may account for a 
considerable number of hospitalizations, lead to poorer prognostics, and prolong hospitalization length 
while increasing the overall direct and indirect hospitalization-associated costs. 
Objective: To analyze the comparative economic impact of hospital-acquired ADRs as well as community 
acquired ADRs leading to hospitalization and to characterize their associated hospitalization length and 
costs, incidence, prevalence, risk factors, predictability, preventability, most frequently afflicted systems 
and most common involved drug groups.
Methods: Systematic analysis performed on PubMed including all studies published prior to March 30th, 
2016. Identified and retrieve studies (1,617) were categorized as case reports, clinical studies, comparative 
studies, clinical trials, non-trial clinical studies, other observational studies, multicenter studies, other 
evaluation studies or otherwise journal articles. Only original studies in English or Portuguese language 
pertaining to adults and/or the elderly and reporting (as their main goal) cost resulting from ADRs/
ADEs causing hospitalization and/or occurring during hospitalization were included. Studies performed 
on the pediatric population, those restricted to specific diseases (e.g. hypertension, chronic obstructive 
pulmonary disease), clinical conditions (e.g. cancer patients, trauma patients) or drug groups (e.g. 
antiretroviral therapy, chronic obstructive pulmonary disease), drug-drug comparative and modeling 
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studies were all excluded from further analysis.
Results: A total of 1617 studies were retrieved, and 1483 were in human subjects. 42% of the studies were 
classified as Case reports (n=23), Clinical studies (n=177), Comparative studies (n=189), Clinical trials 
(n=146), Non-Clinical Studies (n=8), Other Observational studies (n=3), Multicenter Studies (n=62), or 
Other Evaluation Studies (n=21). Few studies pertaining to hospitalization-associated ADRs and resulting 
cost existed and were amenable to analysis. Results were reported as mean, median and/or range and 
plotted as bar charts.
Conclusion: The economic burden of ADRs is not limited to the direct hospitalization-associated 
implications, instead having more extensive societal implications. While the most commonly prescribed 
drugs account for the majority of ADRs, a restricted number of medications and ADRs account for the 
majority of the economic burden. Therefore, identifying and targeting this limited set is of paramount 
importance to reduce the health-associated and economic burden resulting from ADRs.

Ferreira, Ana1; Rodrigues, Márcio; Fortuna, Ana1; Falcão, Amílcar1 & Alves, 
Gilberto1

XLVI Reunião da Sociedade Portuguesa de Farmacologia, XXXIV 
Reunião de Farmacologia Clínica e XV Reunião de Toxicologia 
4 a 6 de fevereiro de 2016, Porto
The Phenomenon Of P-Glycoprotein-Mediated Pharmacoresistance To 
Antiepileptic Drugs - The Flavonoid Compounds As Potencial Reversing Agents
Resumo/Abstract
The overexpression of multidrug efflux transporters in blood-brain barrier [e.g., P-glycoprotein (P-gp)] 
is a possible mechanism to explain the pharmacoresistance to antiepileptic drugs (AEDs). Hence, there 
are ongoing efforts to promote the search of safer P-gp inhibitors that may be co-administered with the 
AEDs to enhance their access to the biophase. Regarding this, the third-generation P-gp inhibitors have 
recently emerged and they include herbal constituents like flavonoids. Herein, several in vitro studies were 
performed in order to identify P-gp inhibitors among several flavonoids and investigate those flavonoids 
with higher potential to enhance the intracellular accumulation of AEDs. 
For this purpose, Madin-Darby canine kidney II (MDCK II) cells and those overexpressing the human 
multidrug resistance-1 (MDR1) gene that encodes P-gp (MDCK-MDR1) were obtained from The 
Netherlands Cancer Institute (NKI-AVL; Amsterdam, The Netherlands) and were used to perform the 
rhodamine 123 intracellular accumulation assays according to Barthomeuf et al. (1). Flavonoids were 
studied at 50, 100 and 200 µM. AEDs were tested at the following concentrations: carbamazepine 50 µM, 
carbamazepine-10,11-epoxide 16 µM, licarbazepine 140 µM, lamotrigine 55 µM, oxcarbazepine 20 µM 
and phenytoin 75 µM.
Baicalein, (-)-epigallocatechin gallate, kaempferol, quercetin and silymarin at 50, 100 and 200 µM showed 
a marked inhibitory effect in P-gp activity, increasing the intracellular accumulation of rhodamine 123 
in MDCK-MDR1 (p < 0.05). At 200 µM, these flavonoids also increased the intracellular concentrations 
of carbamazepine, carbamazepine-epoxide, licarbazepine, oxcarbazepine and phenytoin into MDCK-
MDR1 cells suggesting that flavonoids could reverse the AEDs efflux induced by P-gp (p < 0.05). 
Our results demonstrated the direct effect of baicalein, (-)-epigallocatechin gallate, kaempferol, quercetin 
and silymarin in reversing the P-gp-mediated drug efflux. Therefore, these flavonoid compounds may be 
useful agents to increase the levels of AEDs and their active metabolites into the brain, circumventing at 
least partially the pharmacoresistance in epilepsy.

Pereira, A.; Fonseca, C.; Coutinho, C.; Cruz, A1& Araújo, A.R.T.S.
I International Forum on Tourism and Heritage 
5 a 7 de dezembro de 2016, Porto
Thermal Spa Treatments And Benefits Perceived By Users Of Cró And Carvalhal 
Spa For Dermatological Purpose
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Resumo/Abstract
The thermalism phenomenon constitutes one touristic product highly recognized for its enormous 
potential in regard to the exploitation of the endogenous resources of the regions. The thermal activity 
exhibits noteworthy economic impacts and produces effect on the wellbeing of the local populations due, 
as example, to the existence of other types of infrastructure and services, the preservation of heritage, in 
job creation and territorial anchoring of populations [1].
In the past decades, an important change occur in the clinical use of thermal water for the treatment of 
several diseases in continental Europe, mainly due to the increase randomized clinical trials mainly in the 
area of dermatology and rheumatology, and therefore the medicinal thermalism assumes a valuable role 
[2].
Actually, there is even more evidence that the treatment with thermal water provides several beneficious 
effects for the prevention and in the treatment of different pathologies, and several studies confirmed 
the capacity/potential of these waters to support, improve or treatment of different disorders in the 
dermatological field [3].
The aim of present study was the evaluation of the benefits of thermal treatments on different skin diseases 
perceived by the users of the thermal spas of Cró and Carvalhal, from the central region of Portugal, which 
have dermatological therapeutically indication approved by the Portuguese National Health Authority.
A questionnaire survey was administered to 74 thermal spas users, between April and November of 2014.
From the participants, 58.1% were female, with an age average of 45 years (SD=16). Most of the participants 
that attend these spas claim to have knowledge of the dermatological therapeutic benefits/ properties of the 
thermal waters (78.4%), highlighting the healing effect, and the moisturizing and anti-itching properties. 
Although a small number of participants meet some secondary effects (25.7%), tiredness and drowsiness 
were the more often referred. By other hand, of about 73% don't know any contraindication to the use 
of thermal waters. The dermatological pathologies most commonly treated in both thermal spas were 
psoriasis and eczema. Comparing the type of dermatosis with the duration of spa treatment it was found 
that for all skin conditions, the period of 14 days is the most frequent (94.6%).The thermal treatment 
most frequently used was the immersion bath (49.3%), followed by the partial/general shower-massage 
(17.8%), thermal swimming-pool (15.8%) and circular shower (8.2%). When evaluated the individual 
perception about the skin condition after the thermal treatment, it was observed that all respondents 
reported obtaining some improvement in the skin condition by the thermal treatment, being the reduction 
of erythema (27.8%), flaking (25.6%) and pruritus (25.6%) the mostly valuated.
Considering the results obtained it was concluded that the thermal spas users claims to have knowledge 
about the utilization of thermal waters, as also the individual perception of the effectiveness and safety 
of thermal spas treatments in skin pathologies. From this point of view, this work highlight the potential 
of the thermal spa treatment for the therapy, rehabilitation and prevention of specific diseases. Therefore, 
it is envisioned that growing well-being modality of thermalism together with the medicinal one, it will 
certainly be rendered in a high economic impact in this touristic market.

Corte, Agostinha & Brito, Irma1

3rd World Congress of Health Research 
29 e 30 de setembro 2016
Values Of Life And Peer Education In Portugal And Cape Verde
Resumo/Abstract
Peer Education is a double empowerment strategy that is used in health education, which can benefit both 
the peer educator and the target person. Usually these educators are integrated in volunteer projects so we 
consider important to know their values of life and priorities in different roles associated with be volunteer 
in peer education. The research focused intentionally on 396 students of higher education in Portugal 
and Cabo Verde. We combine qualitative and quantitative methods for collecting the data by self-report 
questionnaire. We explored the relationship between the importance attributable to values of life and 
socio-demographic characteristics, lifestyles, sense of internal coherence and self-esteem. We believe it is 
globally considered the motivation for volunteering from the recognition of the validity and importance 
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of the project and by identifying values that were associated with it, such as "Responsibility" and "Caring 
for others and family". The highest scorer’s life values were the “Responsibility” and “Concern to others 
and family”, for both groups (Portugal and Cape Verde). The results of this research show the added value 
of including in the training of peer educator’s reflections about life values as a strategy for greater self-
reliance, resilience and personal and social responsibility. It can also enable more meaningful reflections 
so that they feel more confident in interventions in the field. 
This research was a preparatory study, within the framework of the PEER course, to design and validate 
training paths more focused educators in self-reflection and life values.
Corte, Agostinha & Brito, Irma1

3rd World Congress of Health Research held in the Escola Superior de 
Saúde de Viseu 
29 e 30 de setembro de 2016 Escola Superior de Saúde de Viseu (IPV)
Values Of Life And Peer Education In Portugal And Cape Verde
Resumo/Abstract
A Educação pelos Pares é uma estratégia de duplo empowerment que, utilizada na educação para a 
saúde, pode beneficiar tanto o educador como o educando. Explorou-se a relação entre a atribuição de 
importância aos valores de vida e as características sociodemográficas, os estilos de vida, o sentido de 
coerência interna e a auto estima. Estudo qualitativo e quantitativo e recolha de dados por questionário 
de autopreenchimento a uma amostra de 396 participantes. 48.0% da amostra Já realizou voluntariado 
consideraram importante ter simpatia, ser comunicativo, ter responsabilidade e vontade facilitava as 
intervenções; as dificuldades eram falta de tempo, a insegurança e timidez. Os Valores de Vida mais 
pontuados foram a Responsabilidade e Preocupação com os outros. Para a autoestima e o sentido de 
coerência revelaram resultados com níveis elevados sem diferença estatisticamente significativa. Nos 
estilos de vida, o padrão de consumo de bebidas alcoólicas em contextos recreativos e comportamentos 
de adesão a proteção sexual, verificou-se forte associação com os valores de vida Saúde e atividade física e 
Humildade. Estes resultados evidenciam que quanto mais comportamentos de risco menor é a preocupação 
com a saúde; e que quanto maior o sentido de responsabilidade e de preocupação com os outros e com a 
família, menores são os comportamentos de risco. Os resultados desta investigação apontam para incluir 
na formação de educadores de pares reflexões sobre valores de vida como uma estratégia para uma maior 
auto-suficiência, resiliência e responsabilidade pessoal e social e ainda para que se sintam mais confiantes 
em intervenções no terreno.
Palavras-chave: Valores de Vida, Voluntariado, Educação pelos pares.

Pereira, César1& Lopes, Fernanda
Emotions Of Nurses With The Child End Of Life|30/09/2016|Viseu
3rd World Congress Of Health Research
Resumo/Abstract
Introduction: The process of death and dying has always been the subject of much speculation and interest 
for the man since it involves feelings and emotions. However, it is in the hospital, and especially to the 
nurse who works with children, that this issue becomes more challenging as these professionals may have 
to face children at the end of their lives, in their everyday work. Costa and Lima (2005), recommended 
the subject of death in children to be included in the curricula and that hospitals use permanent education 
as a strategy for promoting and changing attitudes and behaviors of professionals. Objectives: Identify 
the factors that inluence the nurse emotions when dealing with the child at the end of life. Identify what 
kind of emotions and emotional support nurses and caregivers have and require in the child’s end of 
life process. Methods: Descriptive study, quantitative and cross. A questionnaire to four hospitals in the 
inner edge nurses was applied in services that had direct contact with children (Pediatrics, Pediatric 
Emergency, Outpatient and Neonatology). Results: The study revealed that nurses experience varied 
discomforting emotions more than comforting emotions. Conclusions: Gender, age, religion, professional 
practice time, professional practice time in the ield of pediatrics, professional category, the service which 
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perform functions and the type of support, contrary to what we predicted, are not factors inluencing the 
emotions of nurses dealing with the child at the end of life. As far as the support they need, they emphasize 
psychological support. We identified five dimensions of emotions called lack of hope; internal conlict; 
empathy; affections; mood.

Tecnologias | Technology
Tomaz, Graça; Cação, Isabel1 & Malonek, Helmuth1

New Trends in Quaternions and Octonions 
16 e 17 de dezembro de 2016 - Braga, Portugal
A Matrix Approach To General Monogenic Orthogonal Polynomial Systems
Resumo/Abstract
The matrix representation of real and hypercomplex Appell sequences uses the Pascal matrix and 
its creation matrix. In this talk, we are looking for the matrix representation of general homogeneous 
orthogonal Appell polynomials obtained through the so-called shifted Pascal matrix.

Gomes, Maria João
R3 - 2ª conferencia de reabilitação de edifícios 
14 de outubro 2016 - Auditório do NERGA, Guarda
Contributo da Arquitetura Bioclimática na Reabilitação De Edifícios de 
Habitação - O Caso da Guarda
Resumo/Abstract
O modo como projetamos e construímos as casas onde habitamos, condiciona de forma positiva ou 
negativa a nossa qualidade de vida. A arquitetura bioclimática consiste em pensar e projetar um edifício 
tendo em conta toda a sua envolvência climatérica e as características ambientais especificas do local em 
que se insere. utilizando para tal apenas soluções de desenho, inovadoras e de qualidade, adaptadas ao 
sítio e os elementos arquitetónicos disponíveis.
A arquitectura bioclimática tem as suas raízes na arquitectura tradicional ou vernacular que por sua vez 
assenta no conhecimento empírico da arte de bem construir dos nossos antepassados que, face à limitada 
variedade de materiais construtivos disponíveis e à inexistência de tecnologias que pudessem responder 
às necessidades de climatização e de iluminação artificiais, adotavam regras construtivas que promoviam 
uma construção eficiente e adaptada às características do local de implantação. Assim os desafios que 
colocam à arquitetura contemporânea passam por saber aplicar os princípios da arquitetura vernácula 
e adaptá-los aos edifícios de hoje, tirando partido das possibilidades que a tecnologia oferece para criar 
soluções arquitetónicas inovadoras e de qualidade, adaptadas ao sítio e que proporcionem ao homem 
conforto com um mínimo dispêndio de energia, potenciando assim a sua qualidade de vida.
A reabilitação bioclimática de edifícios permite a melhoria das condições de habitabilidade, o decréscimo 
dos consumos de energia e a diminuição do impacte ambiental dos edifícios. E não menos importante 
promove o desenvolvimento sustentável e revitaliza a cidade. Assim tendo como caso de estudo os 
edifícios do centro urbano consolidado da Guarda pretende-se analisar as potencialidades e limitações da 
aplicação dos princípios da arquitetura bioclimática na reabilitação dos edifícios de habitação.

Clemente, G.R.1 & Gomes, Natália
III Encuentro Internacional de Educación y Cultura en Ambientes 
Virtuales 
28 de Novembro a 02 de Dezembro de 2016 - Guadalajara, México
PNuevas Alfabetizaciones: Oportunidades De La Tecnología Para El 
Aprendizaje Y La Lectura Digital
Resumo/Abstract
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Las características cambiantes de la Sociedad del Conocimiento ejercen importantes y complejas influencias 
en sus dinámicas de trabajo, relaciones, aprendizaje y de comunicación, generando la necesidad de contar 
con nuevas alfabetizaciones para aprovechar los recursos tecnológicos a favor del desarrollo social.
En este documento se presentan los cambios enmarcados por las tecnologías de esta nueva sociedad, así 
como algunos de los recursos (plataformas y formatos) que apoyan la alfabetización y la práctica de la 
lectura digital.
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Ciências da Educação e Formação de Professores | Education 
Science and Teacher Training

Brito, Elisabete; Rodrigues, Florbela & Gomes, Natália
2ª Jornadas de Educação - Desafios no 1.º CEB – IPG 
26-27 outubro 2016|Guarda-Portugal
A Língua Estrangeira no 1º CEB — O Exemplo de Primalíngua
Resumo/Abstract
Ser multilingue é fundamental para a comunicação de um mundo cada vez mais global e globalizante. A 
aprendizagem precoce das línguas ajuda os alunos a desenvolver atitudes positivas relativamente a outras 
aprendizagens, sendo um excelente fator de desenvolvimento de competências orais recetivas e produtivas, 
bem como um elemento de fruição da aprendizagem da comunicação e da cultura. O multilinguismo 
permite a comunicação e a compreensão do mundo que nos rodeia, elemento-chave para inspirar as 
muitas e diferentes culturas num trabalho conjunto, rumo a metas e objetivos comuns. O intuito desta 
comunicação é relatar uma experiência de aprendizagem de uma língua estrangeira, tida no 1º CEB, 
com a implementação do projeto Primalíngua nas atividades letivas de uma turma da EB1 do Bonfim, 
que o considerou muito útil e interessante para a motivação e aprendizagem de uma língua estrangeira. 
Apesar do projeto ter sido suspenso por falta de verbas, o feedback foi muito positivo tanto pela excelente 
participação dos alunos, como pela reação dos pais e dos professores envolvidos.

Cordeiro, U.; Nobre, C.; Brigas, C.; Fonseca, C. & Mateus, J.
II Jornadas de Educação 
26 a 27 de outubro, Guarda
Perceção do Uso Dos Computadores em A Língua Estrangeira no 1º Ceb - O 
Exemplo de Contexto Escolar
Resumo/Abstract
Em Portugal, registou-se um aumento significativo dos recursos tecnológicos disponíveis em contexto 
educativo. Sobretudo a partir da última década do séc. XX, a rede escolar pública (incluindo jardins de 
infância e escolas do 1º CEB) foi objeto de um grande investimento ao nível dos recursos disponíveis.
Neste âmbito, têm-se vindo a utilizar e a rentabilizar, cada vez mais, os recursos, também a nível da 
educação inclusiva, visando uma otimização do processo de ensino e aprendizagem e a exequibilidade de 
melhores práticas, a todos os níveis. Estes processos implicaram desafios e oportunidades para todos os 
intervenientes.
Consequentemente, recursos, metodologias, abordagens e técnicas em contexto educativo formal podem 
ter sofrido alterações.
Neste contexto, têm sido realizadas diferentes experiências promotoras da utilização das TIC e posterior 
estudo das suas implicações.
A designada "escola inclusiva" visa, "por um lado, adequar o processo de ensino e aprendizagem às 
características e singularidade de cada criança ou jovem, e, por outro, criar condições humanas, físicas e 
materiais que permitam uma participação efetiva e plena de todos os indivíduos na escola e na sociedade".
Os inovadores e diversificados ambientes de interação e aprendizagem que são criados recorrendo às 
tecnologias surgem como fatores estruturantes de novas alternativas e conceções pedagógicas, que podem 
criar um novo paradigma na designada escola inclusiva.
Um exemplo são os Sistemas Aumentativos e Alternativos de Comunicação (SAAC) desenvolvidos pelo 
Portal Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa (ARASAAC) que consistem em “formas 
de expressão diferentes da linguagem falada, que visam aumentar (aumentativos) e/ou compensar 
dificuldades (alternativos) de comunicação e linguagem de muitas pessoas com deficiência”.
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Morais, Eva1; Nascimento, Maria1 & Martins, José
International Congress on Mathematics Education ICME-13 
24-31 de julho de 2016, Hamburgo
Representations In Probability Problems: Some Examples
Resumo/Abstract
The students’ difficulties in learning probability concepts were already discussed in previous researches. 
In this poster, we complement our paper presenting the problem of the test of engineering students in a 
Portuguese university during the school year of 2012/2013. We present one example for the grid of the 
representations analysis (written language, symbolic and iconic representations) by question and another 
one with the computed percentages of students that answered correctly/partially correctly in one of the 
representations and in a different one for the same question.

Direito, Ciências Sociais e Serviços | Law, Social Sciences e 
Services

Roque, Vitor & Raposo, Rui1

3rd European Conference on Social Media Research 
12-13 July 2016; EM Normandie, Caen, France
A Brief Presentation Of Social Media Online Activities From International Key 
Player Dmo
Resumo/Abstract
Brief presentation of Social Media online activities from international key player DMO.

Morais, Eva1; Nascimento, Maria1 & Martins, José Alexandre
International Congress on Mathematics Education ICME-13
Representations In Probability Problems: Some Examples
Resumo/Abstract
The students’ difficulties in learning probability concepts were already discussed in previous researches. 
In this poster, we complement our paper presenting the problem of the test of engineering students in a 
Portuguese university during the school year of 2012/2013. We present one example for the grid of the 
representations analysis (written language, symbolic and iconic representations) by question and another 
one with the computed percentages of students that answered correctly/partially correctly in one of the 
representations and in a different one for the same question.

Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo | Physical 
Education, Sport and Performing Art

Serra, Nuno & Vila-Chã, Carolina
V Jornadas da História dos Jogos em Portugal: Os Jogos no Espaço 
Atlântico 
29 de setembro a 02 de outubro
A Importância das Atividades Lúdicas na Prevenção da Obesidade Infantil. 
É Possível Revitalizar Os Antigos Jogos Tradicionais nas Escolas do Ensino 
Básico?
Resumo/Abstract
Podemos afirmar que as estreitas relações entre a alimentação, a atividade física e a saúde constituem 
um assunto trazido, há alguns anos, para a “ordem do dia”. As instâncias médicas recomendam, com 
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grande veemência, a adoção de estilos de vida ativa e saudável bem como a valorização duma alimentação 
equilibrada. Esta revolução ao nível dos costumes pode ser entendida, em certa medida, como um 
convite ao retorno à era pré-industrial, traduzido na quebra progressiva da dependência dos veículos 
motorizados, na revolta contra a ditadura do computador, da televisão e do fast food. Só deste modo, 
equilibrando a burocracia e a rotina que caraterizam o nosso quotidiano com uma forma de vida mais 
ativa e desafiante, complementando a motricidade digital com uma maior atividade dos grandes grupos 
musculares, fugindo do stress e da “alimentação plástica” deixaremos de correr tantos riscos precoces de 
obesidade e outras doenças a ela associadas, como a aterosclerose, a hipertensão, a diabetes de tipo II, os 
acidentes vasculares cerebrais e a artrite reumatoide. Somos diariamente confrontados com a inatividade 
física, crescente e preocupante, das crianças que, há alguns anos dispunham de tempos e espaços para a 
brincadeira e o jogo, no logradouro da escola, na rua ou nas proximidades da sua residência. Contudo, 
no presente, sucessivas alterações dos ritmos da vida quotidiana, nomeadamente mudanças na ocupação, 
pelo trânsito automóvel, das vias públicas, na urbanização de espaços destinados às atividades lúdicas, 
na diminuição dos tempos livres das crianças e, sobretudo, na exclusividade conquistada pela TV e pelos 
jogos e brinquedos eletrónicos e informáticos, fizeram desaparecer os antigos jogos tradicionais. Ora, 
essas práticas lúdicas mantidas pela tradição constituíam fontes indissociáveis de prazer, atividade física, 
criação, aventura, esforço, interação e aceitação da regra que consideramos requisitos indispensáveis a 
qualquer aprendizagem e à formação do ser humano. A aposta nos jogos tradicionais (já preconizada, 
nos finais do século XIX por Adolfo Coelho e Teófilo Braga) encontra justificação plena numa das 
missões da escola, que consiste na transmissão e preservação do património cultural. A sua reintrodução 
na escola, sobretudo do 1º e 2ºciclos do Ensino Básico, só terá êxito se os professores se envolverem 
no processo, nomeadamente os professores de Educação Física, nos tempos dedicados a esta disciplina 
ou em atividades de enriquecimento curricular. Embora estes jogos não substituam as atividades físico-
desportivas, sabemos que muitos deles têm uma solicitação significativa da capacidade aeróbia dos seus 
praticantes, quantas vezes aliada a ações que implicam a solicitação de várias funções cognitivas, como a 
atenção, a memória e a tomada de decisão. Sabe-se que este contexto de prática de atividade física potencia 
a estimulação cerebral. Vários estudos científicos têm mostrado evidências desta relação e exemplo disso é 
um estudo português desenvolvido recentemente pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade 
de Lisboa. Os investigadores avaliaram e acompanharam durante 5 anos mais de 5000 alunos do 2º e 
3º ciclos de escolas de Oeiras. A estes alunos, para além dos 3 dias semanais obrigatórios de educação 
física, foram-lhes proporcionados mais dois blocos de 45 minutos semanais de atividade física com base 
em jogos lúdicos e/ou desportivos. O estudo permitiu concluir que os alunos que melhoraram a função 
cardiorrespiratória, também obtiveram melhores resultados a matemática e português. Existe ainda um 
longo caminho a percorrer nesta área de investigação (associação entre desempenho académico e atividade 
física). Todavia, as evidências científicas sugerem fortemente que o desempenho acadêmico, condição 
física e saúde dos nossos filhos não serão melhorados se continuarmos a limitar o tempo destinado à 
prática da atividade física, seja através da educação física, programas desportivos escolares ou atividades 
lúdicas, como os jogos tradicionais. Ao contrário do que deverá suceder na adoção de uma abordagem 
antropológica de recolha e descrição destes jogos (que visa a sua reconstituição com destino aos acervos 
museológicos), a nossa perspetiva, de natureza recreativa e pedagógica, permite e aconselha a adaptação 
das práticas lúdicas, tendo em conta as caraterísticas dos destinatários, dos espaços, materiais, dos fatores 
técnicos de execução motora e dos objetivos da ação. Da vasta panóplia de jogos outrora praticados por 
crianças e adultos não será difícil eleger aqueles que mais se coadunarem com as finalidades motoras, 
sociais, cognitivas, cívicas ou expressivas pretendidas, introduzindo-lhes as aludidas adaptações.

Maia, A.1; Amarante, J.1; Serra, N.; Vila-Chã, C.; Barbosa T.M.1 & Costa, M.J. 
CIDESD 2016: International Congress of Exercise and Health, Sports and 
Human Performance. University of Évora, Portugal.
Can A Halliwick Swimming Programme Develop Water Competence, Static 
And Dynamic Balance In Disabled Participants?
Resumo/Abstract
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The Halliwick concept is an aquatic rehabilitation programme aiming to enhance balance and core stability 
of disabled individuals. Previous studies focused on assessing the participants’ satisfaction on Halliwick 
programmes or the acquisition of water motor skills. Yet, as far as our understanding goes there is not in 
the literature the assessment of the water independence or the transfer to land-based body balance and 
posture. The aim of this study was to analyze the effect of an Halliwick program on body posture and 
balance of disabled participants.

Cruz, L.1; Serra, N.; Simão, A.1; Vila-Chã, C.; Barbosa, T.M. 1 & Costa, M.J.
CIDESD 2016: International Congress of Exercise and Health, Sports and 
Human Performance. University of Évora, Portugal.
Cardiovascular Effort In Different Head-Out Aquatic Exercise Routines: 
Influence Of Limbs Action And Floating Equipment
Resumo/Abstract
Head-out aquatic exercise classes comprise limbs action with or without equipment to diversity and change 
the intensity of the session. Instructors use arms only, legs only action or full mode of exercise to induce 
different forms of effort. Although acute physiological response can be dependent from the number of 
limbs in action or by the inclusion of floating material, there is a need to stagger those routines for health 
and conditioning purposes. The aim of this study was to compare the cardiovascular and perceived effort 
of head-out water exercises selecting different limb strategies and using resistance equipment.

Barbosa, T.M.1; Morais, J.E.1; Simin, C.1 & Costa, M.J.
3rd European Conference on Social Media Research 
12-13 July 2016; EM Normandie, Caen, France
Changes In Classical Kinematics And Non-Linear Parameters After A Maximal 
100-M Front-Crawl Bout
Resumo/Abstract
It is known that performance is strongly related to proportional changes in the inputs. The “marginal 
gains theory” in sports performance gained popularity a few years ago. It encompasses the assumption 
that small changes in the input (on the sum of overall changes) may have significant effect on the output. 
Yet, it is unclear if non-linear parameters such as fractal dimension are able to distinguish subjects with 
different level of expertise. The aim was to compare the fractal dimension in swimmers with different level 
of swimming expertise.

Roque, Vitor & Raposo, Rui1

CIDESD 2016: International Congress of Exercise and Health, Sports and 
Human Performance. University of Évora, Portugal
Changes In Classical Kinematics And Non-Linear Parameters After A Maximal 
100-M Front-Crawl Bout
Resumo/Abstract
Brief presentation of Social Media online activities from international key player DMO.

Barbosa, T.M.1; Morais, J.E.1; Bartolomeu, R.1 & Costa, M.J.
CIDESD 2016: International Congress of Exercise and Health, Sports and 
Human Performance. University of Évora, Portugal.
Comparison Of Fractal Dimension Among Swimmers With Different Levels Of 
Expertise
Resumo/Abstract
In a linear system there is proportionality between input and output. Under this framework it is expected 
that the amount of change in sports performance must be proportional to variations in the inputs. However, 
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has far our understanding goes, this is not a straightforward assumption. Sometimes the variables selected 
are not sensitive enough. Hence, there is the need of having non-linear concepts underpinning such 
analysis. The aim was to compare classical kinematics and non-linear parameters after a maximal 100-m 
front crawl bout.

Vila-Chã C.; Ribeiro L. 1; Serra N.; Costa, M.J.; Conceição, F.1 & de Paz, J.1

CIDESD 2016: Exercise and Health, Sports and Human Development 
Évora, 11 e 12 de novembro.
Muscle Activation Levels During The Push-Up Exercise On Stable And Unstable 
Surfaces
Resumo/Abstract
Introduction: The push-up (PU) is one of the most common exercises used in the strength training 
programs for the upper body. Since it is limited to the body weight, fitness trainers use several exercise 
types (e.g. unstable surfaces) in order to increase the activity of the involved muscles (Freeman et al., 
2006). This study aimed to analyze the changes in muscle activity pattern induced by either performing 
PU exercise on a stable surface (ground) or an unstable surface (BOSU®). 
Methods: Eleven voluntary male subjects (age, mean ± SD: 21.9 ± 4.2 yrs.), familiarized with the push-up’s 
exercises, have been recruited for this study. Subjects performed 5 repetitions of each push-up exercise 
(stable vs. unstable surfaces. Electromyographic activity (EMG) from the agonist muscles (clavicular, 
sternal and chondral portion of pectoral major, triceps brachii and anterior deltoid), antagonist muscles 
(latissimus dorsi and biceps brachii) and the stabilizer muscles (serratus anterior, superior trapezius, 
external oblique and erector spinae) has been collected with 11 wireless surface electrodes. 
Results: The results showed that, from the agonist group, only the magnitude of activation of the triceps 
brachii has been affected by the exercise type (p < 0.001). In the unstable PU the triceps brachii showed 
higher activation levels than in stable surface (70.13 ± 29.03% and 58.62 ± 25.31%, respectively). Regarding 
the antagonist group, the unstable PU exercise induced a higher activity of the brachial biceps and of the 
latissimus dorsi compared to the stable PU exercise (p <0.05 for both muscles). In addition, for stabilizer 
muscles, it was observed that the upper trapezius activation was, on average, 37.79% higher than in the 
stable exercise (p <0.01) during unstable PU. Instead, for the serratus anterior, the activation level was, on 
averaged, significantly higher in the unstable PU exercise than in the stable PU (+ 14.71%, p = 0.01). For 
the external oblique there were no differences between exercise types (p = 0.23). However, the activity of 
the erector spinae was significantly higher in unstable PU (p = 0.01).
Conclusion: These results indicate that the push up exercise performed on an unstable surface (BOSU®) 
changes the pattern of activation of antagonist muscles, shoulder stabilizer muscles and agonist muscles, 
particularly the brachial triceps activation.
References:
Freeman, S., Karpowicz, A., Gray, J., & McGill, S. (2006). Quantifying muscle patterns and spine load 
during various forms of the push-up. Medicine and Science in Sports and Exercise, 38(3), 570–577.

Costa, M.J.; Firmino, G.1; Casanova, N.; Casanova, J.; Bragada, J.1; Lopes, N.1; Matos, 
S.1 & Castro, E.
Sessão Pública de Concurso de Projetos IC&DT de Modernização dos 
Politécnicos. Instituto Superior de Engenharia, Porto
Trails4health: Biophysical Characterization Of Hiking Trails As A Tool For 
Regional Development And Health Promotion
Resumo/Abstract
The main goal of this project is to update and homologate a large hiking trail through the highest mountain 
of Portugal (Serra da Estrela), hopping to be considered as a new brand for regional development and health 
promotion. This update will be made by gathering all the information regarding the technical aspects 
(security conditions, hydration points, rescue points, customs, tourism information and environmental 
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impact) of the possible walking trails in order to give those a novel look. Moreover, it will be tested 
the biophysical response (cardiac effort, energetic expenditure, joint and muscular impact) in order to 
characterize separately each trail of the route and to serve as health monitors for people of different ages 
and physical levels. Further, it will be designed a web platform explaining the aim and scope of the route 
in an attempt to promote the active tourism and increase region attraction.

Saúde | Health

Marquez, S.1; Herdeiro, Maria Teresa1; Roque, Fátima & Ribeiro-Vaz, I.1

16th Annual Meeting of the International Society of Pharmacovigilance 
(ISoP 2016)
An Educational Intervention To Improve Nurses Reporting Of Adverse Drug 
Reactions
Resumo/Abstract
INTRODUCTION: Adverse drug reactions (ADR) are an important cause of mortality and morbidity 
leading to additional costs with health. Drug safety data before commercialization is limited and 
incomplete, which is the reason why pharmacovigilance is important. The spontaneous ADR report 
system is efficient and fundamental to the safety surveillance of market medicines. Nurses can have an 
important role in ADR reporting due to their daily activities of drugs administration (including vaccines). 
However, among these professionals, there is a high rate of underreporting. Based on the reasons proposed 
by Inman for underreporting ADR, it was concluded that the main obstacles to ADR reporting among 
nurses were indifference (the belief that a single case cannot contribute to medical knowledge) and the 
lack of knowledge about the pharmacovigilance system OBJECTIVE: The aim of this study is to evaluate 
the increase of ADR reports by nurses after an educational intervention. METHODS: We performed a 
quasi- experimental study in nurses working in primary care in Braga district, Portugal. 113 individuals 
were placed in the intervention group while the control group included 590 nurses. Two educational 
interventions were performed to nurses working in primary care in ACES Cavado II (intervention group) 
that focused on the problem of adverse drug reaction, the impact on public health and spontaneous 
reporting. Statistical analysis were based on absolute and relative frequencies. RESULTS: Between January 
2013 and September 2014 the Northern Pharmacovigilance Centre received 8 reports/ 100 nurses from 
the intervention group and 5 reports/100 nurses from control group.  CONCLUSIONS: The educational 
intervention almost double the number of reports during the study period. The 2nd intervention had 
more impact than the 1st one.  There was no significant increase in the quality of ADR reports in the 
intervention group. In the 2nd intervention the number of reports increased only at the intervention day. 

Padrão, Carolina1; Esgalhado, André1; Martinez, Jorge1; Cardoso Elsa Maria & 
Arosa, Fernando1
XI Annual CICS-UBI Symposium 2017
An In Vitro Model To Study The Effect Of Red Blood Cell Transfusions In The 
Phenotype Of T Lymphocytes
Resumo/Abstract
INTRODUCTION: RBC transfusions are associated with immunomodulatory effects, namely an increased 
acceptance of allografts and an increase in the growth of tumor cells (1,2). Both effects are associated with 
the induction of suppressor CD8+CD28 T cells (3,4). 
MATERIAL AND METHODS: Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were isolated from blood 
samples from blood donors (n=4) and patients with iron overload (n=3) after centrifugation over 
Lymphoprep and labeled with CFSE, a dye that enter cells, emits fluorescence and allows to monitor cell 
division. CFSE-labeled PBMC were cultured in the presence of the T cell mitogen PHA or PHA+RBC, 
and cultured in a CO2 incubator at 37ºC. After 6 days, cells were harvested, labeled with fluorochrome-
conjugated antibodies against CD4, CD8 and CD28, acquired in a flow cytometer, and proliferation and 
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expression of CD28 determined.  RESULTS: T cells proliferated more when RBC were present in the 
culture. Dividing CD8+ T cells showed a higher loss of CD28 than CD4+ T cells, namely in cultures 
with RBC. Hence, the percentage of CD8+CD28 T cells increased. We also found an inverse correlation 
between T cell proliferation and CD28 expression. CONCLUSIONS AND DISCUSSION: The preliminary 
results of this in vitro transfusion model suggest that RBC favors the expansion of CD8+CD28− T cells, 
a population containing immunosuppressive lymphocytes, which may be relevant in the context of 
pathologies where RBC transfusions are needed.

Roque, Fátima; Figueiras, A.1 & Herdeiro, M.T.1

European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics 
(EACPT) Focus Meeting 2016
Antibiotic Use In Hospital Setting: Have Pharmacists An Active Role?
Resumo/Abstract
Antibiotic resistance is a well-known public health problem. Many studies indicate that there is an overuse 
in the hospital setting, and that is responsible for the threat of bacterial resistances. Pharmacists play 
an important role in implementation of guidelines in hospital, and their proactive attitude related to 
antibiotic use and bacterial resistances could improve antibiotic use in hospitals. This study sought to 
identify in what situations pharmacists agree that they should reject the supply of antibiotics after medical 
prescription to hospitalized patients.

Oliveira, A.1; Daniela, R.1; Martins; D.1; Amado N.1; Frias, T.1; Paulino, M.; Fonseca, 
C. & Araujo, A.R.T.S.
V jornadas "Saber Envelhecer" 
14 e 15 de Outubro de 2016, Guarda
Avaliação Do Consumo De Psicofármacosnos Distritos Da Guarda E De Viseu
Resumo/Abstract
Os distúrbios mentais são responsáveis por mais de 12% da carga global de doença em todo o mundo, valor 
que sobe para 23% nos países desenvolvidos [1]. Entre 2000 e 2012, ocorreu um aumento significativo do 
consumo de psicofármacos, em todos os subgrupos, mas mais evidente nos antidepressivos (+240%) e 
antipsicóticos (+171%). A utilização de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos aumentou de modo menos 
acentuado (+6%), embora continue a ser o subgrupo com maior utilização [2].
Objetivo: Avaliar o padrão de consumo de psicofármacos nos distritos da Guarda e Viseu.

Furtado da Rosa, Aline1; Rosas, Ann Mary1; Saraiva, Renata1; Marques, Ermelinda; 
Viana, Ligia1 & Valente, Geilsa1
V Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-Americano e de 
Países de Língua Oficial Portuguesa
Compreendendo A Sexualidade Do Idoso: Uma Visão Do Enfermeiro
Resumo/Abstract
INTRODUÇÃO: Os valores, atitudes e comportamentos face à sexualidade dos idosos revelam-se, cada vez 
mais, não compreendidos. Apesar dos bons propósitos, ocorre o cerceamento de direitos fundamentais da 
sexualidade, a responsabilidade individual da escolha: “quando o fazer; com quem o fazer e como o fazer”. 
A sexualidade pode assumir diversas formas de manifestação. No entanto, habitualmente perpetua-se a 
ideia de que o amor e a intimidade sexual não são importantes para os idosos, além de estarem associados 
a preconceitos e tabus. OBJECTIVOS: Descrever a subjetividade dos enfermeiros na ação educativa sobre 
sexualidade do idoso no contexto da consulta de enfermagem. METODOLOGIA: Pesquisa qualitativa, de 
abordagem fenomenológica sociológica de Alfred Schutz. Os participantes foram 24 enfermeiros. Cenário 
inclui Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis de Brasil, Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico da Guarda e instituições de saúde de Portugal, por atuarem com o ensino da consulta de 

1 Investigador Externo



ParticiPações em reuniões cientificas/
ParticiPations in scientific reunions 

115

enfermagem ao adulto idoso. Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (Plataforma Brasil) sob o número: 
36876114.6.0000.5238. RESULTADOS: Para a entrevista foi utilizada a abordagem fenomenológica, 
semiestruturada, com um roteiro inicial, onde foi possível compreender o típico do fenómeno dos 
participantes da pesquisa. As questões utilizadas foram: Fale como você aborda a ação educativa sobre 
sexualidade do idoso no contexto da ação social/consulta de enfermagem? O que você tem em vista quando 
aborda sobre a sexualidade ao idoso? Compreendeu-se à luz de Schutz (1979), que a intencionalidade dos 
participantes e a compreensão da subjetividade e da intersubjetividade proporcionada pela empatia da 
relação face a face, demonstrada no momento das entrevistas, fez emergir o fenómeno natural genuíno das 
relações humanas, sem levar em consideração seus valores, proporcionando a compreensão dos motivos 
- para da categoria - perceção da não abordagem sobre a sexualidade e as várias interfaces relacionadas 
com pressupostos e tabus. CONCLUSÕES: O estudo veio demonstrar a dificuldade dos enfermeiros em 
abordar o tema da sexualidade do idoso. Por esse motivo, sugere-se a introdução do tema no processo 
de ensino e aprendizagem desde a graduação, para ser possível implementar estratégias como palestras e 
rodas de discussão para adequar as novas necessidades atuais do cuidado biopsicossocial ao idoso.

Oliveira, A.M.1; Rafael, D.1; Martins, D.1; Amado, N.1; Frias, T.1; Paulino, M.; 
Fonseca, C. & Araujo, A.
3rd World Congress of Health Research 
29 a 30 Setembro 2016, Viseu
Consumption Characterization Of Psychiatric Drugs By Resident Population In 
Districts Of Guarda And Viseu
Resumo/Abstract
Introduction: Between 2000 and 2012, in Portugal, there was a considerable increase in psychiatric drugs 
use in all subgroups, with 171% in antipsychotics (APs), indicated for the acute treatment and long-term 
schizophrenia and other related disorders.
Objectives: Characterize the pattern of use of psychiatric drugs in the districts of Guarda and Viseu.
Material and methods: A survey was applied in 2016, between January and April, to resident adults in the 
districts of Guarda (n = 174) and Viseu (n = 415). 
Results: A total of 390 (66.2%) respondents, especially the female and urban residents, reported knowledge 
about psychiatric drugs. Psychiatric use was mentioned by 222 respondents (37.7%, 95% CI: 33.8%-41.6%) 
mostly females, but with a total mean age of 53.6. The subgroup with the highest consumption (51.6%, n 
= 111) included anxiolytics, sedatives and hypnotics. The consumption of APs was reported by 58 (9.8%) 
respondents, who mostly consumed quetiapine (39.7%, n = 23). The majority of respondents had been 
taking an antipsychotic for over 10 years and the most frequent adverse reaction reported is nausea.
Conclusion: The majority of respondents claims to know what psychiatric drugs are and more than one 
third of the sample uses them. Moreover, APs have a significant representation.
As the excessive consumption of psychiatric drugs is a public health problem, it is imperative to adopt 
measures to reduce their impact on morbidity and the quality of life of these patients, including modifying 
negative attitudes amongst the general public, delays in seeking treatment and help in continuing with 
care programs once they have started, relapse prevention and reducing direct and indirect costs of health 
for both the patients and their families.
Keywords: Mental health, psychiatric drugs, antipsychotics.

Sequeira, António; Fernandes, Isabel; Rocha, Paula1 & Cunha, Cristina1
Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação e II Seminário 
Internacional de atualidades em Enfermagem de Reabilitação
Disreflexia Autonómica... Uma Ameaça À Vida
Resumo/Abstract
A Disreflexia Autonómica (DA) é considerada uma emergência médica, potencialmente fatal, que ocorre 
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em indivíduos com uma lesão medular em T6 ou acima. Caracteriza-se por uma resposta hiperativa do 
Sistema Simpático, a um estímulo nocivo abaixo da lesão, originando hipertensão associada a bradicardia, 
podendo conduzir a descolamento da retina, AVC, convulsões, enfarte do miocárdio ou mesmo à morte, 
se não for tratada atempadamente.
É predominantemente mais frequente em doentes com lesões completas do que em lesões incompletas. 
Quanto mais alto é o nível da lesão mais graves são os sinais e sintomas. 

Marques, Ermelinda; Coimbra, Vera1; Requeijo, Cristina1; Dias, Alexandra1 & 
Merinero, María Sierra1

IV Congreso Internacional y X Nacional de Associación de Enfermería 
Comunitária
Estudio Epidemiológico De Una Comunidad De La Región Norte De Portugal
Resumo/Abstract
INTRODUCCIÓN: La Unidad de Cuidados en la Comunidad (UCC) es una de las Unidades Funcionales de 
Agrupamiento de los Centros de de Salud (ACES), fruto de la reforma de los Cuidados de Salud Primarios 
y tienen como misión prestar cuidados de salud en el ámbito comunitario (Decreto–Ley 28/2008 de 22 
febrero). Se espera que en este contexto los enfermeros especialistas en Enfermería Comunitaria asuman 
una comprensión profunda sobre los determinantes de los problemas de salud de una comunidad en saúde 
de una comunidade, el diseño de su diagnóstico de salud y la identificación de sus necesidades (Reglamento 
nº 128/2011). OBJECTIVOS: Caracterizar a la población de un municipio rural situado en la Subregión 
del Duero (NUTS III), región Norte (NUTS II) y definir objetivos de acción y estrategías adecuadas a los 
problemas y necesidades de salud de la población. METODOLOGIA: Este estudio se realizo a lo largo de 9 
semanas; se baso en una metodología descriptiva, exploratoria, explicativa y uma metodologia descritiva, 
exploratória, explicativa e de prognóstico. Se caracterizo a la comunidad en terminos demográficos, socio-
económicos, medioambientales y de morbilidad. Se calcularon los indicadores de impacto/resultado de 
la actividad. Serán los únicos indicadores presentados los socio-económicos y los de impacto/resultado.  
RESULTADOS: La población disminuyó (7,78%) entre los censos de 2001 a 2011; la tasa de crecimiento 
efectivo fue negativa en dichos censos (-0,3), manteniendo la tendencia en 2014 (-0,63). El índice de 
envejecimiento en 2011 fue de 172,5, aumentando hasta 186,8 em 2014. La tasa de desempleo disminuyo 
(1,6%) entre los años de 2001 a 2011. La tasa de analfabetismo diminuyó 5,7% entre 2001 e 2011. La 
tasa de morbilidad por Enfermedades de Declaración Obligatoria fue de 0,0002 en 2014. La mortalidad 
especifica es proporcional en relación con las enfermedades del sistema circulatorio, tumores, seguidas 
de las enfermedades de las vías respiratorias relaciona se corta. La población disminuyó (7,78%) entre los 
censos de 2001 a 2011; la tasa de crecimiento efectivo fue negativa en dichos censos (-0,3), manteniendo 
la tendencia en 2014 (-0,63). El índice de envejecimiento en 2011 fue de 172,5, aumentando hasta 
186,8 em 2014. Entre los años de 2001 a 2011, han disminuido las tasas de desempleo (1,6%) las de 
analfabetismo (5,7%); y, la de morbilidad por Enfermedades de Declaración Obligatoria fue de 0,0002 en 
2014. La mortalidad especifica es proporcional y se relación con las enfermedades del sistema circulatorio 
y tumores seguidas de las enfermedades de las vías respiratorias. La tasa de mortalidad general en 2014, 
fue de 11,5% y la tasa de mortalidad infantil 0,0%. CONCLUSIONES: Se observa un decrecimiento de la 
población risdente e del numero de nacidos vivos en el trienio 2012–2014. El número de fallecimientos en 
2010 fue de 138, disminuyendo en 2011 hasta 107. El conocimiento de los indicadores y determinatantes 
de salud permiten conocer mejor el estado de salud de la población, contribuyendo a la implementación 
de las intervenciones de enfermería con vistas a obtener mejoras en la salud, aumentando la calidad y la 
satisfación de los cuidados prestados.

Sequeira, António; Rocha, Paula1 & Cunha, Cristina1
6º Congresso "Reabilitar para a vida".
Perceção Da Importância Da Enfermagem De Reabilitação Nos Serviços De 
Saúde
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Resumo/Abstract
O impacto que cada uma das especialidades em Enfermagem tem nos futuros enfermeiros, pode ser 
condicionado por experiencias prévias, conhecimentos ou pesquisa. A enfermagem de Reabilitação está 
particularmente dirigida para a aplicação precoce de técnicas de reabilitação específicas, aproveitando ao 
máximo as capacidades, contribuindo para uma mais rápida reintegração do indivíduo. Estas são algumas 
das características que levam muitos dos futuros enfermeiros a admirar a especialidade de Reabilitação 
durante os ensinos clínicos e mais tarde a escolherem-na como especialidade para a vida. Assim temos 
como objetivo, conhecer a perceção dos alunos do 4º ano da licenciatura em enfermagem sobre a 
importância da Enfermagem de Reabilitação nos serviços de saúde.

Cardoso, Elsa Maria; Esgalhado, André1; Padrão, Carolina1; Patrão, Luís1; Martinez, 
Jorge1; Silva, Helena1 & Arosa, Fernando1

XI Annual CICS-UBI Symposium 2016
Preliminary Characterization Of Circulating T Cell Populations In Polycythemia 
Vera, A Human Chronic Inflammation Model
Resumo/Abstract
Polycythemia Vera (PV) is a neoplasm characterized by increased production of erythrocytes, white blood 
cells (WBC) and platelets, due to a gain-of–function mutation on the Janus kinase 2 (JAK2) [1]. PV is 
considered a human model of chronic inflammation that can lead to hematological and non-hematological 
cancer development and is treated by phlebotomy and/or cytotoxic drugs [1,2]. We have recently reported 
in a small cohort of PV patients the existence of quantitative changes in major lymphocyte populations 
[3]. In this study we have further characterized the level of T cell differentiation by analyzing CD28, 
CD45RA and CCR7 expression. Objectives: To determine whether T cell subpopulations in circulation 
are altered in PV patients. Methods: Flow cytometry analysis was performed in peripheral blood WBC 
from 17 PV patients and 8 healthy controls to determine: naïve (TN, CCR7+CD45RA+), central memory 
(TCM, CCR7+CD45RA-), effector memory (TEM, CCR7-CD45RA-), effector memory CD45RA 
positive (TEMRA, CCR7-CD45RA+) cells, as well as CD28+ and CD28-, within the CD4+ and CD8+ 
T cell pools. Results: PV patients exhibited a reduced CD8+ TCM pool (1.4±0.3 vs. 3.4±0.6%, p=0.003) 
while exhibiting expanded CD8+ TEMRA and CD4+CD28- T cell pools, when compared to controls 
(57.7±3.7 vs. 41.3±4.9%, p=0.017 and 14.4±4.1 vs. 1.8±0.9%, p=0.007, respectively). For the other subsets 
no statistically significant differences were found. Conclusions: The expansions of CD8+ TEMRA and 
CD4+CD28- T cells found in PV patients suggest that the JAK2 mutation may underlie this immune 
alteration. Whether these purportedly inflammatory/cytotoxic T cells contribute to disease pathogenesis 
by increasing further systemic inflammation or whether they are protective remains to be elucidated.

Esgalhado, André1; Padrão, Carolina1; Cardoso, Elsa Maria; Martinez, Jorge1 & 
Arosa, Fernando1
XI Annual CICS-UBI Symposium 2018
Preliminary Characterization Of Mhc Class I Expression In Dividing Human T 
Cells
Resumo/Abstract
MHC Class I molecules (MHC-I) are transmembrane receptors that in metabolically active nucleated 
cells can exist in equilibrium between two major conformational states: closed conformers (composites 
of a heavy chain, a light chain and a peptide) and open conformers (only the heavy chain) [1]. Although 
closed MHC-I conformers best-known function is to present 8-11 aminoacid peptides to CD8+ T cells 
by trans-interacting with their T cell receptor, a growing body of evidence is expanding the range of 
biological activities of MHC-I conformers. Thus, closed and open conformers are responsible for fine-
tuning immunological responses by trans-interacting with KIR and LIR receptors expressed by myeloid 
and lymphoid cells [1,2]. Notably, an equilibrium bias towards the closed MHC-I conformers may 
underlie non-immune functions leading to cancer escape [3,4]. In this work, we monitored the expression 
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of closed and open MHC-I conformers in peripheral blood mononuclear cells samples of healthy blood 
donors and iron overload/erythrocytosis patients, after stimulation in vitro with different T cell mitogen 
combinations, by flow cytometry using conformer-specific MHC-I antibodies. Our results suggest that 
within the 6-day period used in this study there is an inverse relationship between the extent of T cell 
proliferation (as determined by the number of cells that entered cell division) and the expression of 
open MHC-I conformers (as determined by the closed/open conformers expression ratio). Thus, higher 
proliferation levels correlated with lower closed/open MHC-I ratios, suggesting that the shift of the 
equilibrium towards the open MHC-I conformers may be important for the dividing T cells to survive 
and proliferate.

Rodrigues, Diana1; Marante, Nídia1; Silva, Pedro1; Carvalho, Sara1; Araujo, André; 
Ribeiro, Maximiano; Coutinho, Paula; Ventura, Sandra & Roque, Fátima 
3rd IPLeiria International Health Congress: Health, Demographic 
Changes & Well-being
Therapy Adherence Of Out Patients In The Pharmacy Services Of A Hospital 
Unit
Resumo/Abstract
The low adherence to therapy of chronic patients undergoing long-term treatment has been identified 
as a major factor responsible for the lack of effectiveness of prescribed treatments. In the present study, 
we have conducted interviews to patients over the age of 18 that acquired their medications in a hospital 
pharmacy of the north region of Portugal. Compliance with the treatment regimen and self-perception of 
health status were assessed by applying the Morisky Medication Adherence Scale© (MMA-8-Item) and 
the The Brief Illness Perception Questionnaire© (IPQ-B), respectively. The association between gender 
and some types of disease was observed for Psoriatic Arthritis and for the incidence of breast cancer in 
women and lung cancer in males. Of the 11 patients, 3 reported to have undergo therapeutic changes 
from the beginning of treatment. These three correspond to patients with Hepatitis B and Psoriatic 
Arthritis. The results of therapy adherence show 90.9 % of adherence, in which 5 of the 11 respondents 
showed a high degree of adherence to therapy and only 1 revealed lower levels of adherence. According 
to the MMA-8-Item (n = 11) respondents do not associate the nonadherence to oblivion of taking the 
medicines. However, the limiting factors of adherence most mentioned were adverse effects associated 
with the medication and depressive states linked with the negative impact that the disease has on society. 
Although this is a pilot study, our results have shown to be promising. Patients reported high adherence 
rates and it was verified a relationship between therapy adherence and the self-perception of health

Gonçalves, Eliana1; Marques, Ermelinda & Rato, Marta1

Congresso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia “Una nueva 
mirada a la evidencia”
Violencia Familiar: El Maltrato De Los Ancianos
Resumo/Abstract
La violencia intrafamiliar se produce dentro de la familia, en las relaciones de proximidad, cubriendo todos 
los tipos de abuso, temporal o permanente, y puede acompañar a la familia a lo largo de su ciclo de vida. 
Así, el maltrato de los ancianos es una parte integral de su concepto, siendo sólo en 1980, que se identificó 
como un problema social y sólo en la década de 90 reconocida la violencia contra la mujer anciana, 
siendo cualquier acto que provoca daños o molestias a las personas ancianas, que abarca todos los actos 
y/o omisiones de cualquier elemento de la familia, lo que provoca un daño físico o malestar psicológico. 
(Alarcão, 2006; OMS, 2002 días, 2009). En este sentido se hizo una revisión sistemática de la literatura 
sobre este tema, subrayando la importancia de las directrices de las organizaciones internacionales y de 
manuales para la intervención de referencia en Portugal, como es lo SARAR. La violencia familiar es una 
de las causas fundamentales del maltrato de los ancianos, 90% de los casos de violencia y maltrato contra 
las personas mayores, tienen lugar en su hogar. En 2015, la APAV, destacó que desde 2013 el número de 
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casos aumentó en más del 26%, siendo que 80,5% de las víctimas son mujeres, con una edad media de 75,4 
años, más de la mitad casadas y mayoritariamente reformadas. Las víctimas son, en ambos sexos, los más 
vulnerables y dependientes, física y psicológicamente, presentando normalmente la apatía, el miedo y la 
dificultad de ser autónoma, una consecuencia de la disminución de su autoestima y dignidad por el agresor, 
a través de malos tratos. Sin embargo, son las propias víctimas para dificultar la identificación de estos 
casos, protegiendo el abusador, generalmente por sus cuidadores, y existe una relación de dependencia 
emocional y afecto.

Rodrigues, Diana1; Marante, Nídia1; Silva, Pedro1; Carvalho, Sara1; Araujo, André 
R.T.S.; Ribeiro, Maximiano; Coutinho, Paula; Ventura, Sandra & Fátima Roque
3rd IPLeiria International Health Congress: Health, Demographic 
Changes & Well-being|Leiria, Portugal, on May 6 & 7, 2016
3rd Ipleiria International Health Congress: Health, Demographic Changes & 
Well-Being
Resumo/Abstract
The low adherence to therapy of chronic patients undergoing long-term treatment has been identified 
as a major factor responsible for the lack of effectiveness of prescribed treatments. In the present study, 
we have conducted interviews to patients over the age of 18 that acquired their medications in a hospital 
pharmacy of the north region of Portugal. Compliance with the treatment regimen and self-perception of 
health status were assessed by applying the Morisky Medication Adherence Scale© (MMA-8-Item) and 
the The
Brief Illness Perception Questionnaire© (IPQ-B), respectively. The association between gender and some 
types of disease was observed for Psoriatic Arthritis and for the incidence of breast cancer in women 
and lung cancer in males. Of the 11 patients, 3 reported to have undergo therapeutic changes from the 
beginning of treatment. These three correspond to patients with Hepatitis B and Psoriatic Arthritis.
The results of therapy adherence show 90.9 % of adherence, in which 5 of the 11 respondents showed 
a high degree of adherence to therapy and only 1 revealed lower levels of adherence. According to the 
MMA-8-Item (n = 11) respondents do not associate the nonadherence to oblivion of taking the medicines. 
However, the limiting factors of adherence most mentioned were adverse effects associated with the 
medication and depressive states linked with the negative impact that the disease has on society.
Although this is a pilot study, our results have shown to be promising. Patients reported high adherence 
rates and it was verified a relationship between therapy adherence and the self-perception ofhealth.
BMC Health Services Research 2016, Volume 16 Suppl 3, 26. doi: 10.1186/s12913-016-1423-5.
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Ciências da Educação e Formação de Professores | Education 
Science and Teacher Training

Roque, Eduarda  
IPG, 1.300,00€
A Aprendizagem e os Contextos Dos “Trabalhos de Casa” no 1º CEB
Resumo/Abstract
A educação é encarada, em cada época, de uma forma muito diferente atendendo às aspirações que moldam 
cada geração. Como tal, a educação é um processo orgânico, o qual, ciclicamente, é reciclado/renovado 
pela preocupação de manter os padrões de qualidade e pelos objetivos intelectuais da educação, sem 
nunca abandonar a premissa na qual assenta a educação que defenda que a educação deve servir de meio 
para preparar cidadãos equilibrados para a democracia. (Bruner, 1977). Esta mesma linha de pensamento 
é defendida por Calleja (2008) quando afirma que: "a educação é a ação que desenvolvemos sobre as 
pessoas que formam a sociedade, com o fim de capacitá-las de maneira integral, consciente, eficiente e 
eficaz, que lhes permita formar um valor dos conteúdos adquiridos, significando-os em vínculo direto 
com seu quotidiano, para atuar consequentemente a partir do processo educativo assimilado (Calleja, 
2008, p.109)".  Como tal, o processo educativo ao exercer uma influência muito grande na sociedade deve 
ser alvo de profundas reflexões. Este espirito reflexivo não deve deixar de escrutinar todos em etapas do 
processo, procurando responder a questões como: O que devemos ensinar? Com que fins? E quais as 
estratégias a desenvolver? 

Direito, Ciências Sociais e Serviços | Law, Social Sciences e 
Services

Martins, Alexandre; Sardo, Anabela; Melo, António; Fernandes, Gonçalo & Roque, 
Vítor
IPG, 4.400,00€
Observatório de Turismo da Serra da Estrela
Resumo/Abstract
Na Região da Serra da Estrela o Turismo é, reconhecidamente, uma das principais atividades económicas, 
continuando a ser considerado um vetor estratégico para o desenvolvimento da Região. Assim, é essencial 
garantir um crescimento sustentado do setor do Turismo e, para o garantir é fundamental o planeamento 
e gestão sustentados e consolidados.
No sentido de contribuir para esse desígnio, o OTSE (Observatório de Turismo da Serra da Estrela) 
pretende, desde a sua criação, em novembro de 2011, ser uma mais-valia para o turismo da Região, tendo 
por missão promover a análise, divulgação e o acompanhamento da evolução da atividade turística, 
de forma independente e responsável, garantindo a idoneidade da sua produção técnico-científica, de 
modo a contribuir para o desenvolvimento de um turismo sustentável na Serra da Estrela e integrado nas 
estratégias globais de desenvolvimento regional e nacional.
A área de atuação incide, principalmente, na investigação científica, no estudo, análise, monitorização, 
acompanhamento e avaliação da atividade turística na região da Serra da Estrela nos seus vários níveis e 
facetas. 
A continuação deste projeto assenta na contribuição através de vários meios, como publicações vias 
tecnológicas, que têm por finalidade permitir a partilha de informação de modo fidedigno e focado 
no turismo no território da Serra da Estrela, nomeadamente por estudos de base científica, na área do 
Turismo, na região da Serra da Estrela, bem como informação estatística, quer secundária (oficial), quer 
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primária, referente especificamente ao território que é abrangido pelo OTSE (concelhos de Belmonte, 
Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia).
De facto, procurar-se-á que os resultados da continuação da concretização do projeto OTSE, quer os de 
natureza científica, quer os de base tecnológica, são importantes, nomeadamente:
a) Base de dados com informação técnica e científica sobre Turismo na região da Serra da Estrela;
b) Portal OTSE para satisfazer as necessidades no que respeita a informação sobre o Turismo na região da 
Serra da Estrela e agentes do setor;
c) Promoção da competitividade regional e, até mesmo nacional, do Turismo através do desenvolvimento 
da informação qualificada sobre Turismo e lazer.
d) Disponibilização de informação sobre recursos e potencialidades do turismo, hotelaria e restauração 
na Serra da Estrela.
Ou seja, o projeto OTSE pretende continuar a contribuir para um melhor conhecimento do Turismo e 
continuará a suportar o saber, indispensável à tomada de decisões, para melhorar a competitividade do 
tecido produtivo num setor que tem um efeito multiplicador na economia.

Economia, Gestão e Contabilidade | Economics, Management and 
Accounting

Paiva, Teresa & Tadeu, Pedro 
IPG, 1.700,00€
Produz@Ideia - Educação para o Empreendedorismo para o Ensino Básico
Resumo/Abstract
As maiores barreiras ao empreendedorismo são o medo do risco e a pobre cultura
empreendedora da população. Estes fatores são claramente identificados em Portugal,
em particular, devido a características culturais, porque o medo do fracasso que
normalmente um empresário tem de passar é uma forte barreira difícil de ser superada.
Para além disso, ser empreendedor é, ainda, socialmente penalizador, o que não é o
caso, por exemplo, na cultura americana.
Apesar de uma pobre instrução empreendedora e subsequentes dificuldades nesta área,
os portugueses são extremamente criativos e com alguma orientação alcançam os seus
sonhos facilmente. Neste sentido é evidente a necessidade de contrariar desde tenra
idade estas limitações, ensinando que tudo é possível querendo e fazendo.
Torna-se assim crucial para o futuro desenvolvimento da nossa população ativa, e para a
evolução económica e social do país, este modo de atuar.
É nossa intenção, por conseguinte, criar um projeto que consiste em estimular a
criatividade das crianças para o design de um produto, serviço e/ou máquina, que as
crianças consideram importantes que existam e onde, mais tarde, as equipas de
professores e alunos de um Instituto Politécnico vão construir / implementar as ideias
selecionadas.
Pretendemos desenvolver o nosso projeto baseado na noção de que o
empreendedorismo é a habilidade de ser capaz de ter uma ideia, ou um sonho, e colocar
em ação é uma competência que se baseia num processo de aprendizagem baseado em
problemas. Esta metodologia, aqui, vai começar com o sonho de crianças explorado
através da criatividade e termina com a implementação da solução / ideia. Este
empowerment das nossas crianças e jovens irá torná-los mais capazes de arriscar e
atrever-se a desenvolver as suas ideias no futuro. Assim, estamos contribuindo para um
futuro melhor e sustentável da nossa sociedade.

FINANCIADOS PELO IPG/
PROJECTS FUNDED BY IPG



Projectos/Projects

122

Saúde | Health

Coutinho, Paula 
IPG, 3.150,00€
Bioprospecção de Microalgas da Serra da Estrela - Desenvolvimento de 
Biomateriais
Resumo/Abstract
A biotecnologia de microalgas e cianobactérias ganhou uma importância considerável nas últimas 
décadas, devido ao seu grande potencial para produzir uma ampla gama de compostos importantes de 
uso na indústria alimentar, farmacêutica, cosmética, na produção de biodiesel, e embora menos explorado 
também, na área de engenharia de tecidos. A principal vantagem de trabalhar com estes organismos é a 
possibilidade de induzir a produção de metabolitos de interesse mediante a modificação das condições de 
crescimento. Assim, a biotecnologia de microalgas enfrenta grandes desafios em termos de rentabilidade, 
com o desenvolvimento de sistemas de cultivo mais sofisticados e produtivos, bem como com o screening 
de espécies menos estudadas e com potencial biotecnológico, que serão capazes de responder e satisfazer 
as elevadas exigências da indústria. O interesse científico da Serra da Estrela, e em particular do seu 
ambiente aquático, é devido ao facto de nesta área estarem presentes os únicos lagos de origem glaciar 
de Portugal, que se localizam acima do timberline, e que implicam consequentemente que as microalgas 
sofram uma forte influência das condições climáticas rigorosas, que se refletem numa pressão bioquímica 
e metabólica junto destes organismos. As microalgas presentes nas comunidades dos lagos da Serra da 
Estrela estão parcialmente caracterizadas, e bem representadas na coleção de microalgas ACOI, e serão 
selecionadas neste projeto em função do seu potencial biotecnológico para a produção de compostos 
com atividade biológica, nomeadamente no que diz respeito à produção de polissacarídeos (PS) com 
aplicação na área do desenvolvimento de biomaterias Alguns dos PS produzidos pelas microalgas possuem 
propriedades excecionais como, serem sulfatos (não possuindo equivalentes em plantas terrestres) e carga 
aniónica (semelhantes a componentes da matriz extracelular). Devido a estas propriedades, existem 
diversas aplicações industriais direta ou indiretamente relacionadas com a medicina desde a purificação 
de compostos, encapsulamento de drogas para a sua entrega controladas, ou mesmo na modificação 
química de produtos farmacêuticos. Estas aplicações utilizam as suas propriedades funcionais, como a 
sua reologia ou a capacidade de formação de gel, além da sua biocompatibilidade e biodegradabilidade, 
que são propriedades determinantes para o campo biomédico e para a procura de novos biomateriais 
com propriedades inovadoras. No entanto, existem poucas referências sobre a atividade e aplicações de 
PS microalgais em engenharia de tecidos, pelo que o desenvolvimento de novos biomateriais, é uma área 
com perspetivas muito interessantes, uma vez que há um risco mais baixo destes materiais causarem 
ou produzirem reações adversas em humanos. Assim, neste projeto, serão destacadas as aplicações 
biomédicas dos PS produzidos por microalgas isoladas na Serra da Estrela, em particular no campo do 
desenvolvimento de sistemas inovadores em engenharia de tecidos e entrega direcionada de moléculas 
bioativas, após uma caracterização bioquímica das espécies selecionadas da coleção ACOI. Propomos 
um estudo de caso sobre a aplicação biotecnológica de PS de microalgas em Engenharia de tecidos. Este 
projeto envolve a colaboração entre os grupos de investigação da UDI-IPG, CICSeDQ-UBI, e ACOI-UC, 
com experiência nas áreas de cultivo e caracterização química e do potencial biotecnológico de microalgas, 
e no desenvolvimento e caracterização de compostos naturais e biomateriais, isolamento e cultura de 
células humanas e animais, estudos de biocompatibilidade/biodegradabilidade in vitro e in vivo. 
De acordo com os objetivos estabelecidos a equipa de investigação, com este projeto, tem a oportunidade 
de ampliar e replicar as técnicas e metodologias amplamente desenvolvidas por cada um, desde a produção, 
à extração, caracterização e aplicação de PS para reparar ou substituir tecidos lesados.

FINANCIADOS PELO IPG/
PROJECTS FUNDED BY IPG
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Marques, Ermelinda 
IPG, 925,00€
Estudo Do Estilo De Vida Dos Estudantes De Enfermagem
Resumo/Abstract
Os estilos de vida assumem um papel preponderante na promoção e proteção da saúde, assim como na 
prevenção da doença, sendo consensual que, estilos de vida saudáveis promovem uma melhor qualidade 
de vida.
A Organização Mundial de Saúde considera estilo de vida como um conjunto de estruturas mediadoras que 
refletem uma totalidade de atividades, atitudes e valores sociais (WHO, 1986, P.43). A DGS (2003) também 
que refere os estilos de vida podem ser considerados como um conjunto de hábitos e comportamentos 
de resposta às situações do dia-a- dia, aprendidos através do processo de socialização e constantemente 
reinterpretados e testados ao longo do ciclo de vida e em diferentes situações sociais (DGS, 2003).
A transição do ensino secundário para o ensino superior surge como uma das transições mais importantes 
de todo o ciclo de vivências académicas dos jovens estudantes. No ensino superior, o estudante encontra 
um ambiente completamente diferente daquele que conheceu durante toda a sua vida académica, 
podendo este ser encarado, simultaneamente como um desafio e uma ameaça, já que exige a adoção 
de estratégias de trabalho e organização pessoal, as quais podem ser indutoras de stresse e de tensão 
(Azevedo e Faria, 2001, 2006). Esta situação poderá levar a uma alteração nos comportamentos e estilos 
de vida do jovem estudante, nomeadamente no aumento do consumo de bebidas alcoólicas e dos hábitos 
tabágicos, alterações na alimentação, entre outros, o que também se tem verificado nos estudantes do 
Curso de Enfermagem, quer em Portugal, quer no Brasil.
Neste sentido, e de forma a que sejam implementadas estratégias concertadas de promoção/educação para 
a saúde, cientificamente validadas, torna-se uma prioridade investigar os comportamentos e estilos destes 
estudantes

Ribeiro, Maximiano 
IPG, 3.300,00€
Projeto Skin Substitutes Based On Konjac/Xanthan Blend With Endogenous 
Essential Oils
Resumo/Abstract
The skin is the largest organ in mammals and acts as a barrier between the human body and the surrounding 
environment. It protects the underlying organs and defends the body against nocive agents.
After an injury, skin integrity is compromised and the organism triggers the wound healing process for 
restoring the structure and functions of this organ. Wound healing is an extremely dynamic and interactive 
biological process that involves extracellular matrix molecules, soluble mediators, various resident cells 
(fibroblasts and keratinocytes) and infiltrating leukocyte subtypes which, together, act to re-establish the 
integrity of the damaged tissue and replace the lost one.
To improve patients odds of survival and to minimize the loss of skin vital functions, this tissue has to 
be covered immediately after being damaged. Such highlights the importance of developing new wound 
dressings that improve the healing process, making it less painful and, simultaneously, contributing for 
the re-establishment of skin structure and functions in a shorter period of time.
In recent years, various dressings have been developed, using natural or synthetic materials, for restoring 
skin native properties and structure. However, none of them is capable of fully accomplish this objective. 
This project intent to study and optimize the production of hydrogels which will serve as a protective 
barrier and promote the tissue regeneration. The essential oil of endogenous plants will attribute to 
hydrogel antimicrobial properties what is fundamental during the wound healing.

FINANCIADOS PELO IPG/
PROJECTS FUNDED BY IPG
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Tecnologias | Technology

André, José 
IPG, 750,00€
Comportamento Dinâmico Térmicofluência e Relaxação de Tensões de 
Polímeros - Fenomenologia e Modelação Dinâmica Molecular
Resumo/Abstract
O projeto em curso contempla a realização de uma gama considerável de ensaios experimentais de 
relaxação de tensões e de fluência, de polímeros amorfos – poli(metacrilato de metilo) e policarbonato de 
bis-fenol-A – e de um polímero semi-cristalino de cristalinidade variável e controlável – poli(tereftalato 
de etileno) – sujeitos a várias deformações, tensões e temperaturas. Com base em modelação dinâmica 
molecular analítica, pretende-se tratar matematicamente e interpretar fisicamente os resultados 
experimentais, de modo a prever quantitativamente o comportamento dos polímeros amorfos e semi-
cristalinos, com base em ensaios de média duração (maior ou igual a 90 000 segundos) para tempos muito 
mais longos, e propriedades características dos materiais experimentalmente pouco acessíveis.

Pitarma, Rui 
IPG, 1.200,00€
Estudo e Diagnóstico de Estruturas de Madeira por Recurso à Termografia por 
Infravermelhos
Resumo/Abstract
Presentemente existe uma crescente e ampla necessidade de se requalificar e reconstruir de forma a 
reabilitar o património construído, com o sentido de contrariar o aumento da degradação e deterioração 
do centro das cidades. Muitas destas construções incorporam a madeira como material estrutural, em 
fundações, paredes e coberturas. A recuperação/reconstrução a empreender deve ser o mais sustentável 
possível. A madeira é um dos materiais de construção mais sustentável, sobretudo a proveniente de 
florestas responsáveis, possuindo relevantes vantagens face a muitos outros materiais.  
O levantamento da maioria das manifestações patológicas por degradação biológica da madeira é feito, 
numa primeira instância, visualmente. 
Porém, muitas vezes, é de difícil deteção por não ser visível à superfície, sendo aqui relevante a aplicação 
de um método ágil, eficaz e não destrutivo. 
Neste trabalho pretende-se recorrer à termografia infravermelho, na sua vertente passiva, para a observação 
e análise da madeira (sã) de diferentes espécies. Parte das amostras será deteriorada em laboratório e 
posteriormente observadas com o intuito de se encontrar relações entre a madeira deteriorada e a madeira 
sã. Deste modo, pretende-se que o trabalho constitua uma contribuição para o estudo desta técnica e para 
o desenvolvimento de uma metodologia expedita e não intrusiva para a análise e diagnóstico de estruturas 
de madeira.

Carreto, Carlos 
IPG, 500,00€
Sistemas Robóticos Para Telepresença Corpórea e Aplicações de Ambient 
Assisted Living
Resumo/Abstract
Sem Resumo.
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FINANCIADOS ENTIDADE EXTERNA | PROJECTS FUNDED EXTERNAL 
ENTITY

Ciências da Educação e Formação de Professores | Education 
Science and Teacher Training

Roque, Vitor & Raposo, Rui1

IPG e parcerias: Seville University, Granada University, Sakarya University, 
UC Leuven-Limburg, Albanian Institute for Public Affairs, Patras University, 
Szeged University, Kristianstad University, Czech Republic Palacky 
University e Romenia – Oradea Unive
Project Number: 2016-1-PT01-KA203-022950 | ERASMUS+ KA2
Teleseict - Teaching And Learning In Special Education With Information And 
Communication Technologies
Resumo/Abstract
Este projeto visa preencher um ”vazio” que os parceiros do consórcio sentiram existir na formação de 
professores/educadores relativamente ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, em particular 
no que se relaciona com o processo de ensino-aprendizagem aplicado a estudantes com necessidades 
educativas especiais. 
Neste contexto, o objetivo destas parcerias visa a criação de ferramentas pedagógicas e estratégicas de 
cariz tecnológico que facilitem este processo de ensino/aprendizagem, dentro e fora da sala de aula, a 
estudantes com necessidades especiais.
A partilha do conhecimento destes onze parceiros que trabalham nesta área da educação permitirá ao 
projeto ter uma dimensão europeia bastante alargada, podendo seguramente ultrapassar as fronteiras 
europeias. Todos contribuirão com o seu know how ao nível das situações mais prementes relacionadas 
com as necessidades cognitivas, motoras, físicas, auditivas e visuais, permitindo posteriormente a troca 
de boas práticas não só no campo da educação mas também em comunhão com os diversos parceiros 
silenciosos que participam no projeto.
Assim, os parceiros trabalharão ativamente na construção de uma plataforma online aberta (MOOC – 
Massive Online Open Course) onde constarão as últimas atualizações sobre esta temática, visando ainda a 
criação de três apps para os sistemas Android, WM10 e IOS. Está prevista ainda a elaboração de um Guia 
de Boas Práticas relacionado com o projeto e as suas temáticas aliando ainda a realização de um Simpósio 
Internacional alargado e um Congresso Internacional sobre o tema.
As palavras-chave deste projeto são Inclusão, Educação Especial e Tecnologias da Informação e 
Comunicação, tendo como principais destinatários estudantes em formação que se tornarão futuros 
professores/educadores, para além da restante comunidade educativa que se interessa por estes temas.

Economia, Gestão e Contabilidade | Economics, Management and 
Accounting

Paiva, Teresa
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
OCI-02-0853-FEDER-016159
Mais Agro - Qualificação Organizacional Energética de Segurança e Saúde 
no Trabalho na Indústria Agroalimentar
Resumo/Abstract
O +Agro é um projeto de qualificação de PME´s do setor agroalimentar, para a adoção de estratégias 

1 Investigador Externo
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inovadoras com recurso às TIC, visando o aumento da produtividade e eficiência ao nível da prevenção 
de riscos, consumo energético e gestão da produção.
Paiva, Teresa; Felgueira, Teresa & Gabriel, Vítor
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional POCI-02-0651-
FEDER-016177
Pin - Polientrepreneurship Innovation Network
Resumo/Abstract
Promoção do empreendedorismo e iniciativas empresariais, facilitando processos de implementação de 
negócios, aumentando competências empreendedoras, criando emprego, inovação e sucesso empresarial. 
Objetivos: sedimentar-se como projeto estruturante de suporte ao empreendedorismo, inovação e 
criação de empresas, enquanto rede politécnica e correspondente posicionamento educativo; inovar 
em metodologias e tecnologias de promoção do empreendedorismo, facilitando a sua aprendizagem, 
motivação e aquisição de competências; dinamizar o ecossistema do empreendedorismo em termos 
nacionais e internacionais, envolvendo outras entidades desse ecossistema.

Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo | Physical 
Education, Sport and Performing Art

Costa, M.J. (membro da equipa de investigação)
Entidade financiadora: National Institute of Education Research Funda 
(NIE AcRF, #31617) Período: 2014-2016 (concluído)
Montante: 40.600,00€
A Fractal Analysis Of Human Locomotion In Water
Resumo/Abstract
The main aim of this research was to investigate the fractal properties of human locomotion in water. 
Human locomotion research is a cutting-edge and trendy topic on biomechanics research since long. The 
Physical Education and Sport Science (PESS) academic group from the National Institute of Education-
Nanyang Technological University (NIE-NTU) has a strong focus on biomechanics and locomotion 
research as those topics are within its vision and strategic mission.
Fractal analysis has recently been applied to study a wide range of objects/systems in Biology and Medicine. 
This approach has been carried out to study locomotion of several specimens including fishes and even 
human gait on land.  To the best of our knowledge fractal research was never attempted before with 
human locomotion in water. Human’s swimming patterns are highly complex and cannot be characterized 
only with the tools of classical kinematics, as they may exhibit nonlinear properties, such as persistence, 
redundancy and scale invariance. Since human swimming is a non-linear behavior, new tools as the fractal 
analysis can be a useful approach.

Costa, M.J. (membro da equipa de investigação)
Entidade financiadora: Centro de Investigação em Ciências do 
Desporto, Ciências da Saúde e Desenvolvimento Humano – CIDESD
Período: 2016 (em curso)
Montante: 2.150,00€
Caracterização Biofísica De Atividades Náuticas Não Motorizadas – Surf
Resumo/Abstract
O surf atual é uma indústria multimilionária, estimando-se que até 23 milhões de pessoas o pratiquem 
pelo menos de forma recreativa. Paralelamente, o surf de competição tem contado com uma evolução 
muito significativa da sua estrutura, havendo neste momento um circuito mundial anual em duas divisões 
distintas: o WCT onde competem os 32 melhores surfistas do mundo; e o WQS onde vários atletas lutam 
por um lugar de qualificação para o WCT. Perante esta exigência competitiva, os atletas devem apresentar 
elevados índices condição física permanentemente em domínios que possuem interdependências entre si 
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(Mendez-Villanueva & Bishop, 2005). No entanto, a ciência não conseguiu ainda determinar com exatidão, 
qual o perfil biofísico dos surfistas para rentabilizar processos de treino e performance desportiva. Na 
verdade, a maior parte das investigações realizadas em surf reportam para a medicina desportiva, ficando 
uma pequena porção para as ciências do desporto (≈ 60-40% respetivamente) (Garrido, 2014). Assim, o 
presente projeto objetivou efetuar uma caracterização biofísica da modalidade de surf.

Costa, M.J. (membro da equipa de investigação) 
Entidade financiadora: Centro de Investigação em Ciências do 
Desporto, Ciências da Saúde e Desenvolvimento Humano – CIDESD 
Período: 2016 (concluído)
Montante: 2.830,00€
Efeito Agudo de Uma Sessão de Treino na Força dos Rotadores dos Ombros 
em Nadadores de Competição
Resumo/Abstract
Esta investigação teve como objetivo fundamental avaliar qual o efeito agudo de uma sessão de treino na 
força dos rotadores dos ombros em nadadores de competição. Sendo um dado adquirido que o treino 
de força em seco para reforço muscular do complexo articular dos ombros de nadadores de competição 
é essencial, importará perceber qual o momento adequado para a sua realização. Será que uma sessão 
de treino aquático provoca uma fadiga considerável ao nível da força dos rotadores do ombro que não 
permite a realização do treino de força neste momento? Com vista a atingir o objetivo proposto realizou-
se um estudo transversal em que foi avaliada a força dos rotadores internos e externos dos ombros dos 
nadadores de competição antes e após a realização de uma sessão de treino aquático.

Carolina Vila-Chã; Nuno Serra & Natalina Casanova; Pedro Esteves
Partners: Polytechnic Institute of Guarda – Portugal; Kauno Kolegija - 
University of Applied Sciences – Lithuania; National Sports Academy – 
NSA – Bulgaria; Progresit – Slovakia Sozial.label e.V. – Germany; Mens@
Corpore Societa Cooperativa Sociale – Italy; Universita degli Studi di 
Roma “Foro Italico” – Italy
Co-funded by Erasmus + Programme of the European Union.  A6: 
Erasmus+: Sport, Youth and EU aid Volunteers. (grant agreement nº: 2016 
– 1004/001-001)
Coordinator: C.S.E.N. Centro Sportivo Educativo Nazionale – Italy
Integrated Football - The New Frontier Of Sport For All
Resumo/Abstract
At the end of project “European Day of Integrated Sport” – co-funded by the Erasmus+ programme- 
the regulations of some integrated sports disciplines were defined. It was a new achievement for socially 
inclusive sports activity regarding disabled and non disabled athletes. The set of rules for Integrated 
Football resulted the one which best represents the highest integration among disabled and non-disabled 
athletes. This project means to develop Integrated Football activities, to involve people with cultural and 
social inclusion difficulties and to found the European Network of Integrated Football. Building on the 
sporting regulations published and forwarded to the Olympic and Paralympic National Committees of 
EU countries in the frame of “European Day of Integrated Sport” project, we will hold a training course 
for sports technicians and a training course for referees of this new discipline. The smart complexity of 
the regulations allows all participating players to actively contribute to achieving the final result. This 
represents a new frontier of social inclusion through sport. At project closure an Association of Integrated 
Football will be created in each participating country: this will assure continuity to this project since the 
Association will keep on the activities at national level. The European Network of Integrated Football and 
the newly established Sports Associations will be officially presented at a public meeting with all partner 
organizations. At this meeting, the 2018 calendar of Integrated Football and the sticker album with the 
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pictures of project participants will be distributed.

Tecnologias | Technology

Rodrigues, Pedro 
Fundação para a Ciência e Tecnologia - 181.762,00€ 
PTDC/ATP-EAM/0817/2014
Physical-Chemical Characterization Of Atmospheric Particulate Matter Sorbed 
To Allergenic Airborne Pollen
Resumo/Abstract
The proposed project aims to develop a groundbreaking work that would perform, for the first time, 
a longterm complete monitoring and description of particulate matter (physical properties, chemical 
composition, amount and source apportionment) of inhalable PM sorbed to airborne pollen grains; the 
driven conditions that influence the sorbing pattern; and the association between peak airborne pollen 
levels, sorbed PM characteristics and the number of daily emergency room hospital admissions. The 
study will be conducted in 3 cities with different geographical position, meteorological influence and 
urbanization level corresponding to worldwide type of urbanized environments: Porto (Atlantic coastal 
city), Guarda (high altitude city), and Évora (influenced by North African deserts).
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Ciências | Science

Mateus, Joaquim
Doutor(a) Matemática Aplicada  
Universidade da Beira Interior
23/02/2016
Dynamics Of Non-Autonomous Seirs Models With General Incidence
Resumo/Abstract
Consideramos modelos SEIRS com funções de incidência gerais dependendo dos suscetíveis, dos infeciosos 
e da população total, e analisamos esses modelos em diversos cenários: autónomo, não-autónomo geral 
e periódico. Em todas essas situações, analisamos a persistência forte e a extinção da doença. Além 
disso, abordamos os seguintes problemas: no caso autónomo, obtemos resultados sobre a existência e a 
estabilidade global do equilíbrio livre de doença e do equilíbrio endémico; no caso periódico, obtemos a 
estabilidade global da solução periódica livre de doença quando o número reprodutivo básico é inferior 
a um, e, usando o conhecido teorema de continuação de Mawhin, discutimos a existência de soluções 
periódicas endémicas; no caso não-autónomo geral, provamos que as nossas condições para persistência 
forte e extinção são robustas, no sentido em que se mantêm inalteradas para perturbações suficientemente 
pequenas dos parâmetros e das funções de incidência. Finalmente, consideramos uma versão do nosso 
modelo com duas variáveis de controle, vacinação e tratamento, e estudamos a existência e unicidade da 
solução do modelo de controle ótimo considerado. Algumas experiências computacionais ilustram os 
nossos resultados.

Ciências da Educação e Formação de Professores | Education 
Science and Teacher Training

Chaves, Rita Arala 
Doutor(a) Didática e Desenvolvimento Curricular
Universidade de Aveiro  29/04/2016
Interação Didática em Língua Estrangeira: Contributos de um Estudo Baseado 
na Dimensão Sócio-Afetiva da Aprendizagem Colaborativa
Resumo/Abstract
Pretendeu-se com este projecto de investigação estudar a interação didática co-construída por alunos 
do ensino superior em moldes de aprendizagem colaborativa na aula de Inglês língua estrangeira, com 
enfoque na dimensão sócio-afetiva da aprendizagem.
Na base do quadro teórico encontra-se o pressuposto de que o conhecimento é algo dinâmico e construído 
colaborativamente e que é na interação didática que emergem os comportamentos verbais reveladores 
do Saber/Ser/Estar/Aprender dos sujeitos, nomeadamente através da co-construção e negociação de 
sentidos. Subjacente portanto ao estudo está a convicção de que “o trabalho crítico sobre a interação 
permite entender os modos relacionais entre os sujeitos pedagógicos, as relações interpessoais que se 
estabelecem e articular o desenvolvimento linguístico-comunicativo com o desenvolvimento pessoal e 
social dos alunos” (Araújo e Sá & Andrade, 2002, p. 82). 
Esta investigação centra-se exclusivamente nos aprendentes, na sequência de indicações provenientes da 
revisão de literatura, as quais apontam para uma lacuna nas investigações efetuadas até à data, referente 
ao número insuficiente de estudos dedicado à interação didática interpares, já que a grande maioria dos 
estudos se dirige para a relação professor-aluno (cf. Baker & Clark, 2010; Hellermann, 2008; O'Donnell 
& King, 2014). Por outro lado, o estado da arte relativo às investigações focalizadas na interacção 
entre aprendentes permite concluir que a melhor forma de exponenciar esta interação será através da 
aprendizagem colaborativa (cf. Johnson, Johnson, & Stanne, 2000; Slavin, 2014; Smith, Sheppard, 
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Johnson, & Johnson, 2005). Circunscrevemos o nosso estudo à dimensão sócio-afetiva das estratégias 
de aprendizagem que ocorrem nessas interações, já que a revisão da literatura fez evidenciar a correlação 
positiva da aprendizagem colaborativa com as dimensões social e afetiva da interação (cf. Byun et al., 
2012): por um lado, a dinâmica de grupo numa aula de língua estrangeira contribui grandemente para 
uma perceção afetiva favorável do processo de aprendizagem, incrementando igualmente a quantidade 
e a qualidade da interação (cf. Felder & Brent, 2007); por outro lado, a existência, na aprendizagem 
colaborativa, dos fenómenos de correção dos pares e de negociação de sentidos estimula a emergência 
da dimensão sócio-afetiva da aprendizagem de uma língua estrangeira (cf. Campbell & Kryszewska,1992; 
Hadfield, 1992; Macaro, 2005). 
É neste enquadramento teórico que se situam as nossas questões e objetivos de investigação. Em primeiro 
lugar procurámos saber como é que um grupo de aprendentes de Inglês língua estrangeira do ensino 
superior perceciona as estratégias de aprendizagem sócio-afetivas que utiliza em contexto de sala de aula, 
no âmbito da aprendizagem colaborativa e não-colaborativa. Procurámos igualmente indagar quais as 
estratégias de aprendizagem sócio-afetivas passíveis de serem identificadas neste grupo de aprendentes, 
em situação de interação didática, em contexto de aprendizagem colaborativa. Finalmente, questionámo-
nos sobre a relação entre a perceção que estes alunos possuem das estratégias de aprendizagem sócio-
afetivas que empregam nas aulas de Inglês língua estrangeira e as estratégias sócio-afetivas identificadas 
em situação de interação didática, em contexto de aprendizagem colaborativa.
No que respeita à componente empírica do nosso projecto, norteámo-nos pelo paradigma qualitativo, no 
contexto do qual efetuámos um estudo de caso, a partir de uma abordagem tendencialmente etnográfica, 
por tal nos parecer mais consentâneo, quer com a nossa problemática, quer com a natureza complexa dos 
processos interativos em sala de aula. A metodologia quantitativa está igualmente presente, pretendendo-
se que tenha adicionado mais dimensionalidade à investigação, contribuindo para a triangulação dos 
resultados.
A investigação, que se desenvolveu ao longo de 18 semanas, teve a sala de aula como local privilegiado para 
obter grande parte da informação. Os participantes do estudo de caso foram 24 alunos do primeiro ano 
de uma turma de Inglês Língua Estrangeira de um Instituto Politécnico, sendo a investigadora a docente 
da disciplina. A informação proveio primordialmente de um corpus de interações didáticas colaborativas 
audiogravadas e posteriormente transcritas, constituído por 8 sessões com uma duração aproximada de 
uma hora, e das respostas a um inquérito por questionário − construído a partir da taxonomia de Oxford 
(1990) − relativo à dimensão sócio-afetiva das estratégias de aprendizagem do Inglês língua estrangeira.  
O corpus gravado e transcrito foi analisado através da categorização por indicadores, com o objetivo 
de se detetarem as marcas sócio-afetivas das estratégias de aprendizagem mobilizadas pelos alunos. As 
respostas ao questionário foram tratadas quantitativamente numa primeira fase, e os resultados foram 
posteriormente triangulados com os provenientes da análise do corpus de interações. 
Este estudo permitiu: i) elencar as estratégias de aprendizagem que os aprendentes referem utilizar 
em situação de aprendizagem colaborativa e não colaborativa, ii) detetar quais destas estratégias são 
efetivamente utilizadas na aprendizagem colaborativa, iii) e concluir que existe, na maioria dos casos, 
um desfasamento entre o autoconceito do aluno relativamente ao seu perfil de aprendente de línguas 
estrangeiras, mais concretamente às dimensões afetiva e social das estratégias de aprendizagem que 
mobiliza, e a forma como este aprendente recorre a estas mesma estratégias na sala de aula. Concluímos 
igualmente que, em termos globais, existem diferenças, por vezes significativas, entre as representações 
que os sujeitos possuem da aprendizagem colaborativa e aquelas que detêm acerca da aprendizagem não 
colaborativa.

Direito, Ciências Sociais e Serviços | Law, Social Sciences e 
Services

Guerra, Ricardo
Doutor Turismo, Lazer e Cultura
Universidade de Coimbra
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08/11/2016
Turismo de Saúde e Bem-Estar: Estratégia de Desenvolvimento Local Para as 
Caldas da Cavaca
Resumo/Abstract
Esta tese, para além de abordar a temática da gestão estratégica de destinos turísticos e a importância e 
contributo que o turismo tem para o desenvolvimento local, tendo em conta a valorização dos seus recursos 
territoriais, focalizou-se no turismo de saúde e bem-estar. Devido à existência de enorme diversidade de 
conceitos e dificuldade no balizamento do turismo de saúde e bem-estar foi proposta uma tipologia de 
oferta para este produto estratégico, tendo em conta a realidade em Portugal. Foram ainda apontados os 
fatores de competitividade que influenciam a escolha de destinos de saúde e bem-estar. A importância 
terapêutica da água termal e as suas possibilidades de potenciação são também elementos de análise 
importantes neste estudo. O Complexo Termal das Caldas da Cavaca é uma estância termal situada no 
concelho de Aguiar da Beira, parte integrante da sub-região de Viseu Dão Lafões e pertencente à Região 
Centro de Portugal, que tem, ao longo da sua história, vivido diferentes fases de desenvolvimento, estando 
hoje, confrontada com um enorme desafio que envolve um conjunto de fatores que passam essencialmente 
pela reorganização e diversificação da sua oferta, por uma promoção mais eficiente junto dos mercados e 
pela cooperação institucional. 
Os principais objetivos desta tese passam por compreender quais as estratégias e modelos de gestão 
seguidos pelas boas práticas internacionais e nacionais de termalismo, definir o perfil do cliente das Caldas 
da Cavaca, as suas motivações, comportamentos, perceções, satisfação e recomendações, e por fim, definir 
uma estratégia de desenvolvimento turístico sustentado para o Complexo Termal das Caldas da Cavaca. 
Neste sentido, estruturou-se um modelo de investigação suportado por um aprofundado enquadramento 
teórico, numa análise dos principais recursos e atrativos do território, numa estratégia de benchmarking 
aplicada com a análise a boas práticas de termalismo europeu e das estâncias termais nacionais, na 
aplicação de questionários aos clientes da Caldas da Cavaca e numa entrevista ao atual gestor da unidade, 
culminando numa análise final que levou à estruturação da estratégia de desenvolvimento sustentado 
para as Caldas da Cavaca, estratégia esta, que contempla a sustentabilidade, a qualidade, a inovação e a 
competitividade. Em termos de contributo prático, este estudo, fornece uma orientação estratégica para 
as Caldas da Cavaca, como importante destino de wellness termal, no curto, médio e no longo prazo, 
visando essencialmente a (re)qualificação da oferta turística e o aumento da procura. Estas medidas e 
ações revestem-se de extrema importância em termos do desenvolvimento do território, da afirmação do 
turismo e da competitividade do destino.

Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo | Physical 
Education, Sport and Performing Art

Casanova, Natalina
Doutora Ciências do Desporto 
Universidade da Beira Interior
09/03/2016
Monitorização dos Estados de Humor, das Concentrações de Cortisol e 
Testosterona Salivar e do Desempenho Individual de Jogadoras Profissionais 
de Futebol Durante Jogos Oficiais Consecutivos
Resumo/Abstract
Introdução
No desporto, cada atleta procura manter o seu estado ótimo em cada competição, para que, com o 
aproveitamento máximo das suas capacidades, obtenha um desempenho desportivo o mais elevado 
possível. Assim, têm sido desenvolvidas diversas investigações que estudam as determinantes da 
performance desportiva em situação de treino e de competição. Os indicadores de performance desportiva 
são definidos pela combinação de inúmeras variáveis que determinam o comportamento competitivo 
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do atleta. Nestas variáveis, encontramos determinantes psicológicas, fisiológicas e, no domínio das 
modalidades coletivas as determinantes situacionais e notacionais. Neste contexto, o futebol aparece como 
uma modalidade transdisciplinar com associação evidente entre o desempenho desportivo do atleta e o 
stresse psicofisiológico resultante da situação competitiva que desencadeia nos atletas, processos cognitivos 
que parecem determinar respostas hormonais características, das quais o cortisol e a testosterona são as 
que reúnem maior número de estudos.
Objetivos
Considerando que em situação de competição, o treinador deve conhecer as determinantes do 
desempenho desportivo dos seus atletas, para obtenção da melhor performance, este trabalho teve os 
seguintes objetivos: (i) analisar a informação científica resultante dos diversos estudos publicados sobre o 
assunto em causa; (ii) avaliar em competição, os estados de humor associados à variável psicológica e as 
concentrações hormonais de cortisol e testosterona associadas à variável neuroendócrina; (iii) avaliar as 
concentrações hormonais em competição, em função do desempenho individual de cada atleta. 
Método
O processo metodológico decorreu em duas fases distintas, numa primeira fase procedemos a um 
estudo de revisão, efetuado nas bases científicas Sciende Direct e Medline/PubMed, tendo sido definidos 
critérios de inclusão e exclusão que permitiram selecionar 18 artigos para análise; Numa segunda fase 
procedemos à realização de dois estudos experimentais, realizados com a equipa feminina de futebol 
da seleção nacional, durante um torneio de âmbito internacional constituído por quatro jogos oficiais. 
O primeiro estudo foi realizado com 20 atletas (idade = 22,85 ± 4,2 anos) que acederam em participar 
nesta investigação e assinaram o respetivo consentimento informado. Os estados de humor foram 
avaliados pelo questionário POMS e as concentrações hormonais foram avaliados na saliva, pelo método 
de imunoensaio. As avaliações foram realizadas em momento de repouso, três dias antes da primeira 
competição (M1) e nos dias dos jogos (M2 a M5), com recolhas realizadas antes e após competição nos 
dias dos jogos. O segundo estudo, foi realizado com 18 atletas (as guarda-redes foram excluídas) (idade = 
23.06 ± 4.33 anos). Para avaliação da concentração hormonal, foi coletada saliva, com os procedimentos 
metodológicos já referidos no estudo anterior e foi registado o desempenho técnico individual de cada 
atleta, através de um sistema de análise notacional com quantificação das ações de envolvimento com bola 
(positivas e negativas) que permitiu o cálculo do índice de eficácia individual.
Resultados
As investigações publicadas na área utilizam de uma forma geral pequenas amostras, e em maior número 
no sexo masculino, tanto em modalidades individuais como coletivas. De uma forma geral, apresentam um 
efeito à competição, com alterações das concentrações de ambas as hormonas, cortisol e testosterona, nos 
dias da competição. Estas alterações parecem depender de outras variáveis da competição (resultado da 
competição, qualidade dos adversários, local de realização, género e nível dos atletas). As atletas de futebol 
da seleção nacional apresentam em todas as avaliações estados de humor característico de atletas de elite, 
com configuração de perfil de “iceberg” e associação de estados mais positivos com vitórias e estados mais 
negativos com derrotas. O cortisol não apresenta diferenças significativas após competição (exceção para 
M5), enquanto a testosterona diminui de forma significativa após competição, tanto em derrotas, como 
em vitórias. Não se encontraram diferenças nas concentrações hormonais de C, T e T:C, entre as atletas 
de melhor e de menor desempenho individual. Nas atletas de melhor desempenho individual verificou-
se uma subida de C e uma descida de T e T:C nas concentrações avaliadas antes das competições com 
derrota. A relação linear entre a variação de ambas as hormonas durante o jogo e a eficácia individual não 
se mostrou significativa nos quatro jogos avaliados.
Conclusão
As investigações publicadas apresentam alterações hormonais associadas a situações competitivas 
dependentes de fatores associados à competição: resultado, local de realização e género e nível desportivo 
dos atletas. Verificou-se um perfil de estados de humor característico de atletas de alta competição, sem 
relação significativa com as concentrações hormonais. As atletas de elite de futebol demonstram uma 
boa adaptação ao efeito do stresse competitivo, não mostrando concentrações hormonais dependentes 
do resultado do jogo. Nas atletas do nosso estudo verificaram-se diferenças no desempenho individual 
em competição, mas sem relação com o comportamento hormonal do C e da T antes e após competição.
Palavras-chave: Futebol, Mulher, POMS, Cortisol, Testosterona, Competição, Performance desportiva.
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Saúde | Health

Corte, Agostinha
Doutora Educação   
Universidade Pontíficia de Salamanca
20/01/2016
Educação para a Saúde Pelos Pares: Um Estudo Sobre Valores de Vida dos 
Educadores de Pares
Resumo/Abstract
A Educação pelos Pares é uma estratégia de duplo empowerment que, utilizada na educação para 
a saúde, pode beneficiar tanto o educador como o educando. As atividades desenvolvidas por estes 
educadores pressupõem alguns requisitos, quer a nível das características pessoais como de formação 
pedagógica adequada às áreas de intervenção. Geralmente estes educadores estão integrados em projetos 
de voluntariado e consideramos importante conhecer os valores de vida que consideram prioritários 
nos diferentes papéis e associados ao voluntariado. Desenvolvemos um estudo com uma amostra por 
conveniência de educadores de pares. Explorou-se a relação entre a atribuição de importância aos valores 
de vida e as características sociodemográficas, os estilos de vida, o sentido de coerência interna e a auto 
estima para analisar os aspetos psicopedagógicos que possam promover o envolvimento em ações de 
voluntariado em Educação pelos Pares e o desenvolvimento de estratégias e ferramentas que facilitem esta 
metodologia de ensino/aprendizagem.
A pesquisa centrou-se intencionalmente em 396 estudantes do ensino superior, de Portugal e Cabo Verde, 
que se envolvem voluntariamente em intervenções de Educação pelos Pares da rede PEER, pertencentes 
ao grupo “Atelier de Expressividade” da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (318 estudantes) 
e E Pa Bô/Bô Ki Ta Disidi da Universidade de Cabo Verde (78 estudantes). Combinamos métodos 
qualitativos e quantitativos recolhendo os dados por questionário de autopreenchimento. Além da 
caracterização sociodemográfica e Inventário de Valores de Vida (Almeida, 2005), avaliamos nos estilos 
de vida, o padrão de consumo de álcool e adesão à proteção sexual. Aplicaram-se ainda outras escalas 
como AUDIT (Cunha, 2002), CAGE (Ewing, 2010), Auto estima de Rosenberg (Santos e Maia, 2003); 
Sentido de Coerência (Geada, 1990; Saboga-Nunes, 1999).
Os resultados indicam que 48.0% dos estudantes voluntários já tinham experiência prévia em voluntariado 
e apontam como características pessoais que poderão facilitar a intervenção no terreno a simpatia, ser 
comunicativo, ter responsabilidade e vontade; e como dificuldades referem a falta de tempo, a insegurança 
e timidez. Os resultados obtidos pela aplicação do Inventário (Almeida, 2005) apontaram no sentido duma 
massiva valorização do altruísmo aparentemente assente num conjunto de valores que se apresentaram 
hierarquizados de forma relativamente estável e indiferente a variáveis como nível socioeconómico, 
recursos pessoais protectores da saúde, estilos de vida ou experiência prévia de voluntariado. Acreditamos 
que seja globalmente considerada a motivação para o voluntariado a partir do reconhecimento da validade 
e “importância do projeto”, crescendo, depois, mediante a identificação de valores que se lhe associavam, 
como a “Responsabilidade” “Preocupação com os outros”. Os valores de vida mais pontuados foram a 
Responsabilidade e Preocupação com os outros para ambos os grupos Apesar da diferença entre países, 
observamos semelhança na prioridade atribuída aos valores de vida, que se mostrou relativamente estável 
e indiferente a variáveis como nível socioeconómico, recursos pessoais protectores da saúde, estilos de 
vida ou experiência prévia de voluntariado. Para a autoestima e o sentido de coerência ambos os grupos 
revelaram resultados com níveis elevados sem diferença estatisticamente significativa entre grupos com e 
sem experiência de voluntariado, para ambos os países. Quanto aos estilos de vida, nomeadamente sobre o 
padrão de consumo de bebidas alcoólicas em contextos recreativos e comportamentos de adesão a proteção 
sexual, verificou-se forte associação com os valores de vida Saúde e atividade física (G) e Humildade (H). 
Estes resultados evidenciam que quanto mais comportamentos de risco menor é a preocupação com a 
saúde; e que quanto maior o sentido de responsabilidade e de preocupação com os outros e com a família, 
menores são os comportamentos de risco. A autoestima e o sentido de coerência mantêm-se, nos dois 
países, como um fator único e com carga factorial elevada. Os jovens que não bebem pontuam melhor 
o valor de vida Preocupação com outros (D), enquanto os que bebem atribuem mais importância ao 
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valor Prosperidade económica (F) Saúde e atividade física (G) e Privacidade (K). Os resultados desta 
investigação apontam para incluir na formação de educadores de pares reflexões sobre valores de vida 
como uma estratégia para uma maior auto-suficiência, resiliência e responsabilidade pessoal e social e 
ainda para que se sintam mais confiantes em intervenções no terreno.

Roque, Fátima
Doutora Ciências Farmacêuticas
Universidade da Beira Interior
19/03/2016
Intervenção Educativa em Farmacêuticos Para Melhorar O Uso de 
Antibióticos: Ensaio Controlado Aleatório por Clusters
Resumo/Abstract
O desenvolvimento de resistências bacterianas tornou-se um importante problema de saúde pública, 
contribuindo para uma maior morbilidade e mortalidade dos doentes e, também, com forte impacto 
nos custos associados aos cuidados de saúde. O consumo excessivo e inadequado de antibióticos é uma 
das principais causas responsáveis pela propagação de bactérias resistentes como evidenciado por vários 
estudos ecológicos em que a prevalência de resistências é maior em regiões com grande consumo de 
antibióticos. O surgimento de infeções graves, por bactérias multirresistentes para as quais os antibióticos 
disponíveis deixaram de ser eficazes, representa uma importante ameaça a nível mundial, a qual é agravada 
pela falta de investimento em novos fármacos antibacterianos, demonstrando a necessidade de promover 
o uso racional de antibióticos. Os farmacêuticos comunitários são importantes intervenientes na decisão 
do consumo de medicamentos pelos doentes, pelo que intervenções para promover o uso adequado de 
antibióticos na comunidade devem incluir estes profissionais de saúde. Tendo em conta estes factos, com 
este trabalho pretendeu-se realizar uma intervenção educativa em farmacêuticos comunitários com o 
objetivo de diminuir o consumo de antibióticos na população.
Inicialmente realizou-se uma revisão sistemática da literatura sobre intervenções educativas dirigidas 
a médicos e/ou farmacêuticos para melhorar a prescrição e dispensa de antibióticos. Verificou-se que 
as intervenções educativas multifacetadas, desenhadas tendo em conta as atitudes e conhecimentos dos 
profissionais de saúde e focando as habilidades de comunicação com os doentes, são muito eficazes.
Para explorar as atitudes e conhecimentos dos farmacêuticos em relação às resistências bacterianas e ao 
consumo de antibióticos realizou-se um estudo qualitativo na forma de grupos focais.
Com base nos dados obtidos no estudo qualitativo foi construído um questionário para determinar 
as atitudes e conhecimentos dos farmacêuticos em relação às resistências bacterianas e ao consumo 
de antibióticos e avaliar a sua influência na propensão para dispensar antibióticos sem receita médica. 
Através de um estudo piloto, provou-se a fiabilidade e reprodutibilidade do questionário.
Realizou-se um estudo transversal, que consistiu na aplicação do questionário aos farmacêuticos 
comunitários da região centro de Portugal. Os resultados mostraram que a complacência com o doente, 
a atribuição da responsabilidade a causas externas e a precaução/medo são atitudes que influenciam a 
propensão para dispensar antibióticos sem receita médica.
Com base nas atitudes identificadas, desenhou-se uma intervenção educativa ativa dirigida aos 
farmacêuticos comunitários, que inicialmente incidiu na gravidade do problema das resistências 
bacterianas e do consumo inadequado de antibióticos, na análise das atitudes identificadas e por último 
na definição de estratégias de comunicação com o doente.
De seguida, realizou-se um ensaio controlado aleatório por clusters em que 4 clusters pertenciam ao 
grupo controlo e outros 4 ao grupo intervenção. Cerca de 55% (n=173) dos farmacêuticos pertencentes 
ao grupo intervenção assistiram à intervenção educativa. A intervenção teve um impacto positivo na 
redução do consumo total de antibióticos nos 12 meses após a intervenção. 
Palavras-chave: antibióticos; intervenções educativas, farmacêuticos comunitários; resistências 
bacterianas.
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Cavaco, Odília
Doutora Psicologia   
Universidade de Salamanca  
04/02/2016
Intervención Psicológica En La Migraña: Sugestiones Hipnóticas Dirigidas A Las 
Dimensiones Sensoriales Y Afetivas
Resumo/Abstract
A enxaqueca, é sabido, trata-se de uma entidade clínica complexa e multifacetada, que vai muito além 
de uma simples dor de cabeça, constando da literatura médica desde tempos muito antigos. Os fatores 
psicológicos estiveram sempre associados à enxaqueca, quer na clínica, através das queixas dos pacientes, 
quer na literatura. Se há uma relação entre enxaqueca e emoções/estados de ânimo negativos (nós diríamos, 
“disfuncionais”), quais são esses estados? De que maneira podem causar a sintomatologia tão diversa e 
incapacitante, típica da enxaqueca? As terapias psicológicas, e em particular, a hipnose funcionam? No 
sentido de responder a estas e outras questões, levámos a cabo uma investigação, teórica e empírica, 
sobre os estados de ânimo presentes na enxaqueca e sobre a eficácia de duas intervenções psicológicas, 
uma já existente e fundamentada – o TBI (Treino de Bio-absorção Imagética) e outra criada por nós - o 
TEAF (Treino de Estados de Ânimo Funcionais). As duas são baseadas em sugestões hipnóticas e foram 
aplicadas a uma amostra de 40 indivíduos sofredores de enxaqueca.
Palavras-chave: Enxaqueca; estados de ânimo; TBI, TEAF.
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MESTRADOS ATRIBUÍDOS PELO IPG | MASTER DEGREE AWARDED BY 
IPG 

Ciências da Educação e Formação de Professores | Education 
Science and Teacher Training

Ana Felisbela Machado Costa
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 30/03/2016  
Orientador(a): Tracana, Rosa Branca
Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo/Abstract
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Catarina Ferreira Andrade
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  08/11/2016 
Orientador(a): Tracana, Rosa 
Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo/Abstract
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Catarina Maria Pais Figueiredo
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  30/03/2016
Orientador(a): Brito, Elisabete
Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo/Abstract
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Cátia Sofia Gomes Solas
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  02/03/2016
Orientador(a): Santana, Rosário
Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo/Abstract
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Dulce Maria Mateus Espinhaço Moura
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  27/04/2016
Orientador(a): Santana, Rosário
Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo/Abstract
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Fernanda Maria da Cruz Brás Cardoso
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  09/03/2016
Orientador(a): Cordeiro, Urbana
Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo/Abstract
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 
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Filipa Isabel Ribeiro Borges
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  21/09/2016
Orientador(a): Brito, Elisabete 
Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo/Abstract
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Helena Maria Calçada Dias
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  29/03/2016
Orientador(a): Ferreira, Maria Eduarda
Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo/Abstract
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Inês Raquel Francês Monteiro
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  29/03/2016
Orientador(a): Tracana, Rosa Branca
Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo/Abstract
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Marta Liliana Fernandes de Melo
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  13/04/2016
Orientador(a): Tadeu, Pedro
Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo/Abstract
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Paula Alexandra Simões do Vale
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  13/04/2016
Orientador(a): Tadeu, Pedro
Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo/Abstract
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Tânia Sofia Costa Duarte
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  18/10/2016
Orientador(a): Brito, Elisabete 
Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo/Abstract
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Raimundo Nonato Pinheiro Pires
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  21/10/2016
Orientador(a): Meleiro, Mário
Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo/Abstract
Mestrado em Ensino do 1º e do 2º Ciclo do Ensino Básico
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MESTRADOS ATRIBUÍDOS PELO IPG/ 
MASTER DEGREE AWARDED BY IPG

Direito, Ciências Sociais e Serviços | Law, Social Sciences e 
Services

Mónica Paula Silva Costa
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  15/03/2016
Orientador(a): Gouveia, Regina
Relatório de Atividade Profissional - Jornalismo Radiofónico e Webjornalismo
Resumo/Abstract
Mestrado em Marketing e Comunicação

Economia, Gestão e Contabilidade | Economics, Management and 
Accounting

Raimundo Nonato Pinheiro Pires
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  26/09/2016
Orientador(a): Valente, Maria José
A Autonomia e Competitividade Tributária dos Municípios Portugueses
Resumo/Abstract
Mestrado em Gestão - Administração Pública
Ricardo Paulo Valente Serra 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  21/10/2016
Orientador(a): Meleiro, Mário
Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo/Abstract
Mestrado em Ensino do 1º e do 2º Ciclo do Ensino Básico

Alexandra Lopes 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  14/03/2016
Orientador(a): Segura, Liliane Cristina1
Análise de um Projeto De Investimento - Sustentabilidade de um Gatil
Resumo/Abstract
Mestrado em Gestão - Contabilidade

João Paulo Fonseca Henriques 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  22/07/2016
Orientador(a): Abreu, Rute
Análise Económica – Financeira das 3 Grandes Sociedades Desportivas 
(Sporting, Benfica e Porto)
Resumo/Abstract
Mestrado em Gestão - Contabilidade

Maria Rufina Gonçalves Martinho 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  21/10/2016
Orientador(a): Rei, Constantino Mendes
Avaliação da Prestação dos Cuidados de Saúde Primários - O Caso da Uls da 
Guarda
Resumo/Abstract
Mestrado em Gestão - Administração Pública
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Alexandra Lopes 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  22/01/2016
Orientador(a): Braga, Ascensão
Dinamização de Mercados Comerciaisde Uma PME do Setor Agroalimentar
Resumo/Abstract
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Andreia Paulino Monteiro 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  21/10/2016
Orientador(a): David, Fátima
Estágio Profissionalizante/Estágio de Natureza Profissional - Do Processo de 
Auditoria à Qualidade dos Serviços: O Caso da Casa de Saúde Bento Menni 
Resumo/Abstract
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Helga Cristina Oliveira Coelho 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  17/10/2016
Orientador(a): Abreu, Rute
Estágio Profissionalizante/Estágio de Natureza Profissional - Sistema de Gestão 
da Qualidade: Proposta Para a Fundação Aurora Borges
Resumo/Abstract
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Olinda Maria Ferreira Costa 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  10/10/2016
Orientador(a): Valente, Fernando
Estágio Profissionalizante/Estágio De Natureza Profissional - Sistema de 
Qualidade: Aplicação da Norma Isso 9001:2008 na Fiscalpreve
Resumo/Abstract
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Rui Filipe Lobão de Oliveira Barbosa 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  05/02/2016
Orientador(a): Rodrigues, Pedro
Estágio Profissionalizante - Ideia Verde, Lda - Desenvolvimento e 
Implementação de Um Sistema de Gestão da Qualidade
Resumo/Abstract
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Jorge Paulo dos Santos Proença 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  01/02/2016
Orientador(a): Baía, Amândio
Gestão de Resíduos Sólidos Em Vazadouros Não Controlados - Caso de 
Estudo: Concelho de Trancoso
Resumo/Abstract
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Ana Cristina Gomes da Silva 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  28/06/2016
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MESTRADOS ATRIBUÍDOS PELO IPG/ 
MASTER DEGREE AWARDED BY IPG

Orientador(a): Baía, Amândio
Método FMEA- Ferramenta de Melhoria da Qualidade, Ambiente e Segurança 
Numa PME
Resumo/Abstract
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Célia Lopes Ramos 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  03/08/2016
Orientador(a): Baía, Amândio
Projeto Aplicado: Absentismo: Estudo de Caso do Município de Moimenta da 
Beira
Resumo/Abstract
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Cristiana Daniela da Silva Dias  
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  25/11/2016
Orientador(a): Abreu, Rute
Projeto Aplicado - Governança Empresarial e Accountability: Códigos de 
Ética e Boas Práticas
Resumo/Abstract
Mestrado em Gestão - Contabilidade

Davide Cardoso Santos  
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  19/02/2016
Orientador(a): David, Fátima
Projeto Aplicado/Projeto De Investigação - Impostos Diferidos: Impacto na 
Transição Para O Sistema de Normalização Contabilística 
Resumo/Abstract
Mestrado em Gestão - Contabilidade

Helga Marisa Rodrigues Viveiros 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  15/03/2016
Orientador(a): Baía, Amândio
Projeto Aplicado - O Desemprego dos Jovens Com Curso Superior no 
Concelho da Guarda
Mestrado em Gestão - Administração Pública

Márcia Andreia da Silva Dias 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  27/10/2016
Orientador(a): Figueiredo, Rosa Branca
Projeto Aplicado - Logística do Envelhecimento Ativo e Saudável
Mestrado em Gestão - Logística

Maria de Lurdes Dias Rocha Monteiro 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  11/02/2016
Orientador(a): David, Fátima
Projeto Aplicado/Projeto de Investigação - Auditoria Financeira e Controlo
Mestrado em Gestão - Contabilidade
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Rui Filipe Lobão de Oliveira Barbosa 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  05/02/2016
Orientador(a): Rodrigues, Pedro
Estágio Profissionalizante - Ideia Verde, Lda - Desenvolvimento E 
Implementação De Um Sistema De Gestão Da Qualidade
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Marco Paulo Grilo Gama 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  11/02/2016
Orientador(a): Machado, Ana Paula
Proposta de Documentação Para um Sistema de Gestão da Qualidade na 
Empresa João Tomé Saraiva – Sociedade de Construções, Lda
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Edite Rodrigues Sanches  
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  09/03/2016
Orientador(a): David, Fátima
Responsabilidade Social: O Caso do Núcleo da Guarda da Eletricidade 
Industrial Portuguesa
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Ângela Maria Nobre Sanches Antunes 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  17/11/2016
Orientador(a): David, Fátima
Sistema de Gestão da Qualidade: Aplicação à Área Contabilística
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo | Physical 
Education, Sport and Performing Art

Inês Dias Mendes Martins
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  30/03/2016
Orientador(a): Costa, Mário
Análise Biomecânica de Diferentes Posições de Exercitação em Hidrobike
Mestrado em Ciências do Desporto 

Delphine Marques Rodrigues
scola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  26/10/2016
Orientador(a): Vila-Chã, Carolina
Estágio Profissionalizante - Programa "Guarda + 65" - Desporto
Mestrado em Ciências do Desporto 

João António Machado Roque Batista
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  19/10/2016
Orientador(a): Sacadura, Carlos
Estágio Profissionalizante - Treino Desportivo - Futebol de Formação
Mestrado em Ciências do Desporto 
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MASTER DEGREE AWARDED BY IPG

Jonathan Mees Fernandes  
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  20/12/2016
Orientador(a): Fonseca, Teresa
Estágio Profissionalizante - Treino Desportivo - Futebol
Mestrado em Ciências do Desporto 

Semih Kara 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  23/11/2016
Orientador(a): Esteves, Pedro
Estágio Profissionalizante - Sport Lisboa e Benfica - Treino Desportivo - Futebol
Mestrado em Ciências do Desporto 

Fernando Casimiro Loio Pinto 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  06/05/2016
Orientador(a): Francisco, Carlos 
Pedagogia Desporto/Competências Treinadores Desportos de Combate
Mestrado em Ciências do Desporto 

Pedro Edgar Gonçalves Vaz  
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  28/09/2016
Orientador(a): Fonseca, Teresa
Relatório de Estágio Profissionalizante - Sport Lisboa e Benfica - Escolas de 
Futebol Benfica
Mestrado em Ciências do Desporto 

Tiago Filipe Morgado Rocha 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  |  19/10/2016
Orientador(a): Fonseca, Teresa
Visualização Mental e Estilos Atencionais
Mestrado em Ciências do Desporto

Saúde | Health

Ana Catarina Batista dos Santos 
Escola Superior de Saúde  |  05/02/2016
Orientador(a): Pissarra, Paula 
Atitudes e Comportamentos Sexuais dos Adolescentes do 12º Ano de 
Escolaridade
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

Elisabete Rodrigues Fernandes 
Escola Superior de Saúde  |  06/04/2016
Orientador(a): Lopes, Fernanda 
Dificuldades dos Pais no Cuidado À Criança no Primeiro Ano de Vida 
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria



teses e dissertaçoes/
thesis and dissertations

143

Bruno Filipe Rodrigues Pina Monteiro
Escola Superior de Saúde  |  20/12/2016
Orientador(a): Pissarra, Paula 
Dissertação - Atitude do Enfermeiro Face à Sexualidade do Adolescente
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

Cristina Isabel Perdigão Figueiredo
Escola Superior de Saúde  |  20/12/2016
Orientador(a): Jorge, Ana Maria 
Dissertação - Estratégias Não Famacológicas ao Cuidar da Criança Com Dor
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

Joana Patrícia Pais Cardoso Pereira
Escola Superior de Saúde  |  19/12/2016
Orientador(a): Lopes, Fernanda  
Dissertação - Sentimentos e Emoções do Enfermeiro de Pediatria Perante o 
Erro de Medicação
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

Bruno Filipe Rodrigues Pina Monteiro
Escola Superior de Saúde  |  20/12/2016
Orientador(a): Pissarra, Paula 
Dissertação - Atitude do Enfermeiro Face à Sexualidade do Adolescente
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

Márcia Mota Moura da Silva Infante
Escola Superior de Saúde  |  19/12/2016
Orientador(a): Jorge, Ana Maria  
Dissertação - Sentimentos da Criança/Jovem Hospitalizados Face à 
Informação Disponibilizada Pela Equipa de Saúde
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

Sara Isabel da Silva Nabais Pereira
Escola Superior de Saúde  |  19/02/2016
Orientador(a): Carrondo, Ezequiel 
Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários e Interrupção Voluntária da 
Gravidez
Mestrado em Enfermagem Comunitária

Tecnologias | Technology

Rita Lucinda Figueiredo Líbano
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  01/04/2016
Orientador(a): Simão, Helena 
Aplicação do H-Netcad Na Modelação e Apoio a Projeto
Mestrado em Construções Civis
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António Coelho Matias 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  13/10/2016
Orientador(a): Pitarma, Rui 
Estágio Profissionalizante/Estágio de Natureza Profissional - Condensações 
Superficiais em Edifícios - Estudo Prático - Isotropia, Ideias e Engenharia, Lda
Mestrado em Construções Civis

Armanda Ricardo Teixeira da Silva
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  19/10/2016
Orientador(a): Gomes, Maria João 
Estágio Profissionalizante/Estágio de Natureza Profissional - Organização de 
Projetos de Licenciamento e Acompanhamento de Uma Obra de Habitaçlão 
Unifamiliar
Mestrado em Construções Civis

Clara  Maria Gonçalves Malta
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  03/11/2016
Orientador(a): Gomes, Maria João 
Estágio Profissionalizante/Estágio De Natureza Profissional - Análise e 
Estudo de Processos de Licenciamento, Dimensiaonamento de Projetos de 
Especialidades, Acompanhamento e Fiscalização de Obras
Mestrado em Construções Civis

Élio Pereira Alves
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  20/10/2016
Orientador(a): Rodrigues, Carlos  
Estágio Profissionalizante/Estágio de Natureza Profissional - Certificação 
Energética, Projeto, Subdireção de Obra (Hen - Serviços Energéticos, Lda)
Mestrado em Construções Civis

João José Silveira Cerdeira
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  20/05/2016
Orientador(a): Simão, Helena 
Estágio Profissionalizante -E.F.S. - Engenharia, Fiscalização e Serviços
Mestrado em Construções Civis

Jorge Miguel de Almeida Patrício
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  28/09/2016
Orientador(a): Gonzalez, José Manuel 
Estágio Profissionalizante/Estágio de Natureza Profissional
Mestrado em Construções Civis

Júlio Miguel Alves Reduto Morgado
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  28/09/2016
Orientador(a): Rodrigues, Carlos  
Estágio Profissionalizante/Estágio de Natureza Profissional - Medição 
e Orçamentação, Elaboração de Propostas Públicas, Direção e 
Acompanhamento de Obra, Ensaios Granulométricos (João Tomé Saraiva - 
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Sociedade de Construções, Lda)
Mestrado em Construções Civis

Nuno Miguel Ferreira Curto
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  14/10/2016
Orientador(a): Leão, Maria de Jesus 
Estágio Profissionalizante/Estágio De Natureza Profissional - Divisão Técnica 
Municipal de Planeamento de Obras e Urbanismo - Câmara Municipal de 
Belmonte
Mestrado em Construções Civis

Sara Roberta Martins Cardoso
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  17/11/2016
Orientador(a): Gomes, Maria João 
Estágio Profissionalizante/Estágio de Natureza Profissional - Acompanhamento 
da Construção da Capela Mortuária de Seia 
Mestrado em Construções Civis

Noémio de Jesus Encarnação Dória
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  21/07/2016
Orientador(a): Alcaso, Adérito 
Projeto Aplicado: Mfootball - More Football
Mestrado em Computação Móvel

Nuno Tiago Soares Pinto
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  22/01/2016
Orientador(a): Figueiredo, Luís  
PT - Magic Contact
Mestrado em Computação Móvel

Luís Miguel Gonçalves Almeida Tavares Saraiva
Escola Superior de Tecnologia e Gestão  |  08/07/2016
Orientador(a): Alcaso, Adérito 
Simonic - Sistema De Monitorização E Controlo De Sistema Solar
Mestrado em Computação Móvel

MESTRADOS ATRIBUÍDOS PELO IPG/ 
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EVENTOS/EVENTS
Ciências | Science

Encontro Português De Biomatemática 2016
Universidade da Beira Interior, 13 e 14 de outubro de 2016
Mateus, Joaquim et al.
 Nº de participantes: 50 (+/-)

Tarde Da Matemática
ESTH/IPG (Seia) em 7/12/2016
Martins, José Alexandre dos Santos Vaz 
 Nº de participantes: 3 palestras e 25 participantes

Ciências da Educação e Formação de Professores | Education 
Science and Teacher Training

Colloque International Sihfles 2016 “Innovations Pédagogiques Dans 
L’enseignement Des Langues Étrangères: Perspective Historique (XVIE-XXE 
Siècles
Universidade do Algarve, dias 7 e 8 de julho de 2016
Arau Ribeiro, M. C. (Comissão Científica)
 Nº de participantes: 100+

II Jornadas de Educação
ESECD - IPG, 26 e 27 de outubro de 2017
Domingos, Alda Maria Loureiro; Brito, Elisabete B. Constante; Velho, Filomena de 
São José Bolota; Rodrigues, Florbela Lages Antunes; Vieira, Isabel Maria M. de S. 
Portugal; Saraiva, José Filipe P. Nunes; Ferreira, Maria Eduarda Revés da Cunha & 
Cavaco, Odília 
 Nº de participantes: 200

SEC-SPCE Conference 2016: A Educação Comparada: Para Além dos 
Números
Universidade Lusófona e Centro Cultural de Belém, Lisboa, 25-27.01.2016
SPCE e organizadores das Mesas Temáticas - Arau Ribeiro, M. C. 
 Nº de participantes: 600+

Sessão Sobre Metodos de Estudo
Auditório do IPG, dia 1 de março de 2016
Académico), com a participação do orador, Dr. Miguel Pinto Monteiro
Presidência do IPG, Direção da ESTG e o Conselho Pedagógico da ESTG, Arau 
Ribeiro, M. C. (inserido no Projeto Sucesso)
 Nº de participantes: 250+
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Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo | Physical 
Education, Sport and Performing Art

I Congresso De Futebol: "O Treino Do Futebolista, Um Espaço de Confluência 
Entre a Ciência e a Prática"
Auditório do IPG, dia 26 de maio 2016
Serra, Nuno; Esteves, Pedro; Sacadura, Carlos; Lobão, Artur ; Dias, António 
Albino; Barbosa, António1; Jorge, Bernardete; Vila-Chã, Carolina; Martins, Faber; 
Casanova, Jorge; Costa, Mário; Casanova, Natalina & Teresa Fonseca 
 Nº de participantes: 120

6º Congresso da Sociedade Científica de Pedagogia do Desporto 
-Transversalidades na Pedagogia do Desporto
Instituto Politécnico de Viseu, 14 e 15 de outubro de 2016
Sequeira, Pedro1; Alves, Susana1; Resende, Rui1; Pinheiro, Válter1; Pimenta, Nuno1; 
Sarmento, Hugo1; Mendes, Francisco1; Pereira, Antonino1; Figueiredo, Abel1; Luís, 
João1; Casanova, Jorge; Fonseca, Teresa; Azevedo, António1 & Eira, Paulo1 
 Nº de participantes: 200

1º Forum Da REDESPP - Construir Redes Para a Qualidade da Formação em 
Desporto no Ensino Superior
Instituto Politécnico de Setúbal, 03 e 04 de novembro de 2016
Liberato, Luis1; Lopes, António1; Rodrigues, José1; Murta, Luís1; Figueiredo, Teresa1; 
Figueiredo, Abel1; Damásio, Sérgio1; Bezerra, Pedro1; Fonseca, Teresa; Figueira, 
Ana Cristina1; Nunes, Paulo1; Pereira, Ana1; Espada, Mário1; van Zeller, Estela1 & 
Martins, Luis1 
 Nº de participantes: 180

XVII Jornadas da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto – 
Interdisciplinaridade na Investigação e na Intervenção
Instituto Politécnico de Setúbal/Escola Superior de Educação, 24 e 25 de 
novembro de 2016
Pereira, Ana1; Lopes, António Mendes1; Figueira, Cristina1; Araújo, Duarte1; 
Carvalho, João1; Santos, João Portelinha1; Cid, Luís1; Liberato, Luís1; Espada, 
Mário1; Boavida, Miguel1; Nunes, Paulo1; Teques, Pedro1; Figueiredo, Teresa1 & 
Fonseca, Teresa 
 Nº de participantes: 140

Saúde | Health

Avaliação e Intervenção Comunitária em Enfermagem
ESS Guarda, 29 de Janeiro de 2016
Corte, Agostinha; Marques, Ermelinda & Carrondo, Ezequiel  
 Nº de participantes: 22

1 Investigador Externo
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Avaliação e Intervenção de Enfermagem em Contexto de Lares
ESS Guarda, 19 de Fevereiro de 2016
Corte, Agostinha; Marques, Ermelinda & Carrondo, Ezequiel
 Nº de participantes: 22

II Jornadas de Feridas - Guarda 2016
Auditório do TMG, Guarda, 13 e 14 de Outubro de 2016
Corte, Agostinha; Marques, Ermelinda; Ribeiro, Maximiano; Pissarra, Paula; Lopes, 
Fernanda; Tavares, Paulo & Nunes, Maria João 
 Nº de participantes: 505

Programa Nacional de Diagnóstico Precoce
ESS Guarda, 15 de janeiro de 2016
Barbosa, Maria Hermínia 
 Nº de participantes: 31

Programas de Vigilância de Saúde: Monitorização e Avaliação
ESS Guarda, 22 de Janeiro de 2016
Marques, Ermelinda; Carrondo, Ezequiel & Corte, Agostinha 
 Nº de participantes: 22

Seminário "Avaliaçãoe Intervenção de Enfermagem em Contextos de Locais 
de Trabalho
ESTH/IPG (Seia) em 7/12/2016
Marques, Ermelinda; Carrondo, Ezequiel & Corte, Agostinha
 Nº de participantes: 14

Seminário "Focos da Prática de Enfermagem Comunitária Centrada na 
Família"
ESS Guarda, 4 e 5 de maio de 2016
Marques, Ermelinda  
 Nº de participantes: 14

5th National Meeting Of History Of Science And Technology / 2nd International 
Congress Of Interdisciplinary History Of Health - History, Science And Health: 
Between Science, Technology And Society
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, 13 e 15 de julho 
de 2016
Fonseca, Pedro Ricardo; Pereira, Ana Leonor1; Pita, João Rui1; Pereira, José 
Morgado1 & Bell, Vitória1 
 Nº de participantes: 140 participantes com comunicação/poster

Unidade de Cuidados na Comunidade
ESS Guarda, 21 de Janeiro de 2016

1 Investigador Externo
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Carrondo, Ezequiel; Marques, Ermelinda & Corte, Agostinha 
 Nº de participantes: 20

Tecnologias | Technology

Fig Commission 7 Annual Meeting
Coimbra, Portugal, 24 e 27 de outubro de 2016
Schennach, Gerda1; Manta, Virginia1; Pereira, Maria Teresa Sá1; Henriques, Maria 
João1; Almeida, Elisav1; Carvalho, Maria Manuel1; Monteiro, Elisabete & Almeida, 
José Paulo1 
 Nº de participantes: 175

Fórum de Informação Geoespacial - Figeo
Auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 13 de outubro de 
2016
Gomes, Maria João; Monteiro, Elisabete; Soares, Elisabete; Monteiro, António; Sá, 
André & Patrício, Eufémia da Gloria 
 Nº de participantes: 120

Geoconference Cadastre 4.0 Transparency, Participation, Collaboration
Coimbra, Portugal, 25 e 26 de outubro de 2016
Schennach, Gerda1; Manta, Virginia1; Pereira, Maria Teresa Sá1; Henriques, Maria 
João1; Almeida, Elisa; Carvalho, Maria Manuel1; Monteiro, Elisabete & Almeida, 
José Paulo1

 Nº de participantes: 160

Ipg Computer Engineering Students Speak Out: Tech And Leisure
Auditório da ESTG, dia 12 de maio de 2016
Arau Ribeiro, M. C. e alunos do curso de Engenharia Informática da ESTG 
 Nº de participantes: 25

1 Investigador Externo
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REVISÕES E COMISSÕES CIENTÍFICAS/REVIEWS AND SCIENTIFIC COM-
MITTE

Ciências | Science

Martins, José Alexandre dos Santos Vaz
Areté, Revista Digital Del Doctorado En Educación De La Universidad Central 
De Venezuela

Rosa, Maria Cecília Santos
Egitania Sciencia

Rosa, Maria Cecília Santos
Journal Of Mathematics Research (JMR) - Published By The Canadian Center 
Of Science And Education, Canada

Martins, José Alexandre dos Santos Vaz
V Encuentro Sobre Didáctica De La Estadística, Probabilidade Y El Análisis De 
Datos

Direito, Ciências Sociais e Serviços | Law, Social Sciences e 
Services

Roque, Vitor
Anais Brasileiros De Estudos Turísticos / Abet

Roque, Vitor
Cogent Education

Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo | Physical 
Education, Sport and Performing Art

Costa, Mário Jorge 
Cidesd 2016: International Congress Of Exercise And Health, Sports And Human 
Development

Costa, Mário Jorge
Journal Of Human Kinetics Da Polish Academy Of Science, Indexado No Jcr

Costa, Mário Jorge
Journal Sports Do Multidisciplinary Digital Publishing Institute

Costa, Mário Jorge
Public Library Of Science, Indexado No Jcr
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REVISÕES E COMISSÕES CIENTÍFICAS/
REVIEWS AND SCIENTIFIC COMMITTE

Costa, Mário Jorge
Revista Motricidade (Issn 1646-107x) Do Grupo Desafio Singular

Humanidades, Secretariado e Tradução | Humanities, Secretarial 
and Translation

Fonseca, Pedro Ricardo Gouveia da
Número Da Coleção "Ciências e Culturas" Publicado Pela Imprensa da 
Universidade de Coimbra

Saúde | Health

Roque, Maria de Fátima dos Santos Marques
Award Hightly Cited Research, Atribuído Pelo International Journal Of 
Antimicrobial Agents (If 4,097)

Roque, Maria de Fátima dos Santos Marques
BMJ Open

Roque, Maria de Fátima dos Santos Marques
International Journal Of Environmental Research And Public Health

Roque, Maria de Fátima dos Santos Marques
International Journal For Quality In Health Care

Roque, Maria de Fátima dos Santos Marques
Journal Of Applied Pharmaceutical Sciences (2 Artigos)

Roque, Maria de Fátima dos Santos Marques
Journal Of Applied Pharmaceutical Sciences (Advisory Board)

Roque, Maria de Fátima dos Santos Marques
Journal Patient Preference And Adherence 

Roque, Maria de Fátima dos Santos Marques
Npj Primary Care Respiratory Medicine And Public Health Care (N=2)

Roque, Maria de Fátima dos Santos Marques
Prémio De Investigação em Epidemiologia Clínica, Atribuído Pela Sociedade 
de Ciências Médicas de Lisboa (Scml) e Pela Msd

Roque, Maria de Fátima dos Santos Marques
Sm Journal Of Family Medicine
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PRÉMIOS/PRIZES

Direito, Ciências Sociais e Serviços | Law, Social Sciences e 
Services

Roque, Vitor 
Prémios Sos Azulejo 2015 - Prémio Estudo e Divulgação

Economia, Gestão e Contabilidade | Economics, Management and 
Accounting

Abreu, Rute
Prémio Ciência Aberta Ipg/Banco Santander

Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo | Physical 
Education, Sport and Performing Art

Costa, Mário
Prémio De Mérito Desportivo Na Qualidade De Treinador Da Equipa De 
Natação Do Ipg

Bartolomeu, R.1; Costa M.J. & Barbosa, T.M.1

39º Congresso Técnico Cientifico da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação. 
Setúbal.
1º Prémio na Categoria de “Treino”
Estudo piloto de comparação da cinemática clássica e parâmetros 
não lineares nas três variantes do nado crol: completo, só com 
membros superiores e só com membros inferiores.

Saúde | Health

Roque, Fátima 
Award Hightly Cited Research
Prémio atribuído pelo International Journal of Antimicrobial Agents (IF 
4,097).

Roque, Fátima   
Lisboa, Portugal
6ª Edição do Prémio Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa/Msd em 
Epidemiologia Clínica
Prémio de investigação em Epidemiologia Clínica, atribuído pela 
Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa (SCML) e pela MSD.
Decreasing antibiotic use through a joint intervention targeting 

1 Investigador Externo 
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physicians and pharmacists.

Tecnologias | Technology

Rodrigues, Carlos
Prémio Transferência de Conhecimentos Ipg/Banco Santander
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