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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 Investigação 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 pertencem 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 Inland Development (UDI), promotes and encourages 
scientific research to the schools teachers, IPG teaching organic units.  
 
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 Yearbook 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 based on the scientific areas of DGE (General Education Board).  
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As dificuldades do Cuidador Informal. O caso da prestação de cuidados ao idoso 
dependente. 
 

Marques,  Ermelinda M. B. G.; Corte, Agostinha E. M.; Martins, Carla S. G.  
 
 
ISBN 978-620-2-18309-3  
Data e Editora 2018 | Novas Edições 
Académicas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cuidar de quem cuida deverá ser uma responsabilidade e uma preocupação de 
todos os intervenientes no processo de cuidar da pessoa idosa, destacando-se a 
intervenção dos profissionais de saúde. Torna-se assim prioritário, a avaliação 
das necessidades dos cuidadores informais, com o objetivo de reunir sinergias 
entre cuidadores, informais e formais, cuja intervenção se traduza em ganhos 
em saúde para os cuidadores e idosos dependentes. Reconhece-se assim a 
necessidade dos profissionais de saúde orientarem a sua ação para os cuidadores 
informais, promovendo a potencialização das suas capacidades e competências, 
através de intervenções que visem colmatar as dificuldades percecionadas, por 
forma a minimizar o impacto negativo associado à prestação de cuidados.

 

Carviçais,  Aldeia Transmontana, Comunidade Rural do Interior Norte Português 
em transformação. O Património Local e sua valorização Educativa. 
 
Cordeiro, Urbana 
 
ISBN 978 -989-20-7695-9 
Data e Editora 2017, Edições Tipalto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debruçando-nos e incidindo sobre o estudo da aldeia de Carviçais, construímos 
um projeto educativo, baseado na descoberta e compreensão  do valor educativo 
dos seus diferentes níveis de património: 
• num primeiro nível (o natural), efetuamos a abordagem do ambiente aldeão 
para uma proximidade, raramente conseguida na cidade, ao património 
geológico e biológico e assim, mais facilmente demonstramos  a 
geobiodiversidade, experimentamos e apreendemos métodos de caraterização 
paisagística e de produção de materiais didáticos.  
•a um segundo nível (o económico), desenvolvemos a observação atenta do 
mundo campesino, em conjugação com a análise dos primeiros cadastros 
registados em arquivo, para compreender a relação do homem com a terra e 
todo o aparelho civilizacional afeto: canadas e currais, eiras, açudes, levadas, 
moinhos, lagares, pisões e regadias, adegas e celeiros, caminhos, estradas, via-
férrea e pontes. Localizamos as primeiras arroteias, percebemos a sua dimensão, 
os cultivos, o alargamento do espaço agrícola, a constituição de herdades, 
quintas ou de casais, o levantamento de muros e plantio de sebes, os caminhos 
e as mais antigas designações toponímicas, o escoamento das produções, logo 
as trocas comercias, portanto, a dimensão mercantil, para além da subsistência. 
• a um terceiro nível (o institucional e pessoal), consideramos as instituições 
religio-sócio-político-administrativas, a paróquia ou a freguesia, tanto o cura 
como o pregador, os oficiais administrativos locais, os municipais, os 
intermédios e os centrais, a corrupção, o quotidiano, em todas as suas 
componentes de rotina ou excecionais, desde os tempos remotos ao presente.  
• a um quarto nível, (o cultural), procedemos à elaboração do quadro local das 
representações e dos imaginários, das lendas e mitos da aldeia e sobre a aldeia. 
Destacamos as especificidades linguísticas, dialetais e vocabulares. dedicamos 
uma atenção muito especial aos rituais de celebração da vida, do económico do 
trabalho, ou do entretenimento e da festa, também à liturgia da morte e ainda 
aos cancioneiros populares derivados de todas as dimensões da vida quotidiana. 
Aqui, fizemos a conferência entre o património material e o imaterial. 
• a um quinto nível, (o prospetivo), esgotada a energia dos aldeãos em gerar 
recursos localmente, observamos as vias prosseguidas de emigração, os entraves 
e os incentivos e perspetivamos as respostas à desertificação.
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Análise Numérica, Tópicos e Problemas. 
 

Valente, Fernando Pires 
 
 
ISBN 351084/12 
Data e Editora 2018, Colecção Politécnico da 
Guarda 

 

Resumo dos temas abordados e conjunto de problemas resolvidos e propostos. 
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Líquidas fronteiras - representações dos rios em As Duas Sombras do Rio e Campo 
de Trânsito. 
 
Fonseca, Ana M. G. D.  
 
Publicação Visitas a João Paulo Borges Coelho. 
Leituras, diálogos e futuros 
ISBN 978-989-689-663-8  
Editora Colibri 

Visitas a João Paulo Borges Coelho: leituras, diálogos e futuros é uma coletânea de 13 ensaios 
de notáveis especialistas em literaturas africanas de língua portuguesa, discutindo a obra de 
João Paulo Borges Coelho, um dos autores mais profícuos das literaturas em língua 
portuguesa nos últimos anos. Trata-se de textos que examinam algumas das linhas de força 
da obra do escritor moçambicano, explorando temas, imagens e questões teóricas caras à 
crítica literária contemporânea. Promovem, assim, um debate enriquecedor que ilumina 
diversas problemáticas relativas às literaturas africanas, à teoria pós-colonial e à crítica 
literária, em suas relações com outras disciplinas como a história, a sociologia e a ecocrítica. 
A coletânea também apresenta, ao final, um conto inédito do autor analisado. 

 

 

Tudo termina em clichés? Representações de mulheres migrantes nas narrativas 
de Lídia Jorge. 
 
Fonseca, Ana M. 
 
Publicação Exiliance au feminin dans le monde 
lusophone (XIXe-XXe siècles) 
ISBN 9782853550956  
Editora Edition Hispaniques 

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. 

 

 

(Re) Configurations of Identity: Memory and Creation in the Narrative of Mia 
Couto. 
 
Fonseca, Ana M. 
 
Publicação Mozambique on the Move. 
Challenges and Reflections 
ISBN 978-90-04-38110-0  
Data e Editora 25 Oct 2018 | Publisher:  
Brill 
 

 

The relationship between identity and memory has been a constant concern in the literary 
production of Mozambican writer Mia Couto, from Vozes Anoi-tecidas (Voices made Night) 
(1987), his first collection of short stories, to his latest novel As Areias do Imperador (2017).  
Author of more than two dozen works, including short stories, novels, and some poetry, Mia 
Couto’s work dis-tinguishes him from others in his representation of hybrid identities, made 
from the mixing of distinct traditions and voices, based on his own experience as the son of 
Portuguese, on one hand, and, on the other, as a biologist working in rural areas in close 
contact with traditional habits and beliefs. While his pro-fessional life enabled him to 
maintain direct contact with remote populations throughout the country, his childhood in 
Beira constituted the first immer-sion in the cultural diversity of Mozambique. Couto affirms 
that he grew up in a city where the borders between colonizers and the colonized, whites 
and blacks, rural and urban people were never static, which allowed him to cross over the 
margins that would condition his future position both in aesthetic and ethical terms. 
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Using Online Programs to Centre Students in the Twenty-First Century. 
 
Brigas, Carlos; Tadeu, Pedro  
 
Publicação Handbook of Research on Student-
Centered Strategies in Online Adult Learning 
Environments 
ISBN 9781522550853 
Editora IGI global 
 

Because of the exponential growth of the internet and ICT, we, as promoters of education, 
should always be aware of the changes that society is endorsing outside of the classroom. 
The student is no longer the same introverted child that studied in the workbenches years 
ago. Today students belong to a time with smartphones, tablets, and a wide range of new 
portable technologies. Today's students are used to seeking different forms and ways of 
motivation in and out of the classroom, and they want the teaching and learning process to 
integrate with society and its latest technologies. The number of internet users has increased 
tenfold from 1999 to 2014. The first billion was reached in 2005, the second billion in 2010, 
the third billion in 2014. This means access to the world wide web is increasing rapidly. In 
2020, the percentage will rise again, and consequently, an incredibly large number of people, 
youngsters and adults, will have access to the internet. The slogan that drives the world today 
is anywhere... anytime!. 

 
 

A elipse juntando literatura e geometria dinâmica. 
 
Martins, José A.; Nascimento, Maria; Estrada, Assumpta 
 
Publicação Nuevos desafíos en la enseñanza 
superior - Novos desafíos no ensino superior 
ISBN 978-84-15524-40-3  
Editora Educación Editora 

 

Neste trabalho, procura-se descrever uma atividade para “descobrir” o conceito de elipse a 
partir de uma situação-problema concreta e simples – um excerto da novela “E aos costumes 
disse nada” de David Mourão Ferreira. Esta atividade foi aplicada a um grupo de futuros 
professores do 1º Ciclo do Ensino Básico português. A atividade pretendeu, também, 
potenciar, nos alunos, a curiosidade para o desenvolvimento do conhecimento das cónicas 
e da sua importância, em geral, e da elipse em particular. Esta proposta foi implementada 
sob a forma de uma palestra interativa a 12 alunos de um Instituto Politécnico do Centro de 
Portugal. Através do uso do software de geometria dinâmica – Cabri Géomètre II conseguiu-
se captar a atenção dos alunos e a participação ativa de alguns deles, motivando-os para a 
geometria dinâmica e o seu potencial. Outro lado enriquecedor desta atividade foi esta ter 
promovido e motivado o alargamento da relação da Matemática com outras áreas, em 
especial com a Literatura. 
 

 

Risk of return levels for spatial extreme events. 

 
Pereira, Luísa; Fonseca, Cecília 
 
Publicação Recent studies on Risk Analysis and 
Statistical Modeling 
ISBN 978-3-319-76604-1 
Data e Editora 2018, Springer 

 

The impact of environmental extreme events, ranging from disturbances in ecosystems to 
economic impacts on society and losses of life, motivated the study of extremes of random 
fields. 
In this paper the main question of interest is about risk: if occurs one exceedance of a high 
level in a given location, x∈R2, and the maximum over a neighborhood of x does not exceed 
the level then, what will be the probability that an exceedance occurs in another location? 
We define a coefficient as a measure of this probability which allows us to evaluate the risk 
of return levels. This coefficient is independent of the univariate marginal distribution of the 
random field and can be related to well-known dependence coefficients, which will provide 
immediate estimators. The performance of the proposed estimator is analyzed with a max-
stable maxima of moving maxima random field. We illustrate the results with an application 
to annual maxima temperatures over Texas. 
 

 

Evaluating the Determinants of Nascent Entrepreneurship Among Countries. 
 
Natário, Maria M. S. 
 
Publicação Nascent Entrepreneurship and 
Successful New Venture Creation 
ISBN 9781522529361  
Data e Editora IGI global 

This chapter reflects upon factors that influence nascent entrepreneurship across countries. 
Correlation analysis is applied using various explanatory variables derived from different 
approaches. Clusters analysis is applied to verify how different countries are positioned in 
terms of nascent entrepreneurship. Scheffe’s test of mean differences distinguish the unique 
characteristics of each cluster and assess the principal determinants of the nascent 
entrepreneurship capacity. The chapter uses the global entrepreneurship monitor (GEM) 
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database and nascent entrepreneurship rates for 52 countries (in 2015), as well as the 
competitiveness database (2015-16) of the World Economic Forum and Hofstede’s cultural 
dimensions. Analysis from the different approaches assumes that nascent entrepreneurship 
depends upon the competitive level of the country. In addition, it assumes that nascent 
entrepreneurship is a cultural phenomenon. 
 

 

Product Innovation as territory sustainable added value - the case study of Douro 
Skincare. 
 
Paiva, Teresa; Carvalho, Luisa C.; Soutinho, Cristina; Sérgio, Leal 
 
Publicação Entrepreneurial, Innovative and 
Sustainable Ecosystems 
ISBN 978-3-319-71013-6  
Editora Springer 

The case study explores the growth and regional involvement of Douro SkinCare1, a company 
created by women that operates in the field of selective Biological Cosmetics through the 
creation, development and production of cosmetic lines that are based on emblematic raw 
materials of the Douro Region, one of the oldest wine-growing areas with more history in the 
world, located in the north of our country, Portugal. It uses Douro grapes and PORT WINE 
DNA ™ (Douro Nuclear Aroma), created from the first port wine from entirely organic 
production to develop cosmetic lines produced with endogenous products. The territorial 
intensive products (TIP) are associated directly with the region and are intensively 
endogenous. TIPs are indirectly related with local tourism as a trademark. 
This case study uses a qualitative methodology, based on YIN (1998) to select and analyse 
information collected by the interviewers and other secondary information sources. This case 
illustrates how a brand can contribute for regional development and expansion by a small 
female business. It also highlights the role of the entrepreneurs in introducing modernity, 
innovation and product diversification to allow such a small firm to reach new markets. This 
research could bring new insights and relevant proposals to the relation between TIPs, 
female entrepreneurship, tourism and regional development. derived products produced 
from vines grown completely organically in the Douro region in northern Portugal, the firm 
has contributed significantly to create awareness about the sustainability of this natural 
resource and the region itself. 
 
(1) http://douroskincare.com/, retrieved on July 28, 2016. 

 
 

A Europa e o Empreendedorismo. 
Brandão, Carlos; Paiva, Teresa; Saraiva, Helena  
 
Publicação PIN 
Editora IPG 

 

A importância da educação para o Empreendedorismo na União Europeia (UE) é 
inquestionável, constituindo-se importante orientadora das políticas destinadas à promoção 
e educação do empreendedorismo em termos nacionais. Neste sentido, é importante ter em 
conta a perspetiva e a evolução da definição das políticas europeias nesta temática, de modo 
a poder-se enquadrar e compreender o que tem sido implementado nos países da UE. Neste 
sentido, apresentamos um retrato dos acontecimentos relativos à promoção e educação do 
empreendedorismo ao nível da UE e consequentes definições políticas, assinalando algumas 
questões distintivas no impacto e implementação dessas políticas (como a cultura e a 
capacidade de inovação). Para alcançar os objetivos propostos, seguimos uma pesquisa e 
análise bibliográfica que permitiu estabelecer o percurso e evolução do conceito e 
posicionamento da UE nesta temática, contextualizando com o ambiente económico vivido. 
 

 

O empreendedorismo: presente, passado e futuro. 
 
Saraiva, Helena 
 
Publicação O empreendedorismo: presente, 
passado e futuro 
ISBN 978-85-924379-4-7  
Editora Ed.Hipotese 
 

Neste capítulo apresenta-se uma reflexão sobre as tendências do papel assumido pelo 
fenómeno do Empreendedorismo e do respetivo ensino, ao longo das ultimas décadas, 
nomeadamente a partir dos anos setenta do século XX. O papel do empreendedorismo 
em termos do desenvolvimento económico tem sido reconhecido por diversos teóricos 
ao longo do tempo, entre os quais Leibenstein (1968), Kirzner (1997) e Acs et ai. (2004). 
Num passado não muito longínquo, o estudo do empreendedorismo, em termos teóricos 
e empíricos, ressurgiu com alguma intensidade no final dos anos 70 do século XX. Nesta 
altura realça-se a importância do fenómeno nas economias nacionais. Esta visão surge 
na senda do entendimento assumido por Schumpeter (1911), que realçou a figura e a 

http://douroskincare.com/
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função do empreendedor, concebendo o conceito de empreendedorismo para explicar 
o desenvolvimento económico e os ciclos económicos. 
 

 

Blue Accounting:Looking for a New Standard. 
 
Abreu, R.; David, F.; Santos, L.L.; Segura, L.; Formigoni, H.  
 
Publicação Responsibility and Governance: The 
twin pillars of sustainability 
ISBN 978-981-13-1046-1  
Editora Springer 

 

This research explores the framework of the marine knowledge, in general, and the blue 
accounting, in particular. On the one hand, the seabed, the ocean floor, and the subsoil 
allow to promote several activities to explore these resources. On the other hand, the 
pollution and degradation of the marine environment due to human intervention which 
damage and harm the marine life and produces strong risks and threats to this 
environment. In this context, marine resources are a public good which is available to 
everybody, at all time, but without payment or compensations to this collective pressure 
of human activity. In order to reinforce the marine knowledge, the blue accounting will 
provide to the citizen, to the organization and to the society valuable information based 
on accounting standards that identify, measure, value, and report this blue growth that is 
the ocean strategy with new opportunities for marine and maritime sustainability. The fast 
evolution of the marine knowledge demands profound accounting researches that will 
study the increasing impact on the use, the management, the associated costs, and the new 
report opportunities of these resources and its value. This research will reduce the 
negative effect of politics and Governments that forget the blue accounting as essential to 
support the blue economy and ocean strategy, because sciences are interdependent and 
scarcity of marine resources demands knowledge to emerge these first insights and then 
mitigate uncertainties and risks. 
 

 

Empreendedorismo na Europa: políticas, práticas e avaliação (The Framework 
Conditions Index). 

 
Alves, Catarina; Felgueira, Teresa; Paiva, Teresa 
 
Publicação As Instituições de Ensino Superior 
Politécnico e a Educação para o 
Empreendedorismo 
ISBN 978-972-8681-75-3 
Data e Editora 2018, Guarda Polytechnic 
Institute 

 

O desenvolvimento e a promoção da educação para o empreendedorismo tem sido um 
dos principais objetivos das políticas da União Europeia (UE) e dos Estados-Membros de 
há alguns anos a esta data. Em contextos de elevado desemprego juvenil, de crises 
económicas e de rápidas mudanças ligadas à complexa economia e sociedade do 
conhecimento, afigura-se que as competências transversais, em especial o 
empreendedorismo, são essenciais para que os jovens se tornem cidadãos ativos, criativos 
e empreendedores. O objetivo global é assegurar que os jovens possam adquirir, 
sistematicamente, competências empreendedoras em todas as fases do sistema educativo. 
Embora seja uma área de pesquisa relativamente recente, existe um sólido corpo de 
evidências que comprova os benefícios da educação para o empreendedorismo, tanto para 
o indivíduo como para a sociedade. Este capítulo pretende ilustrar o caminho que tem 
sido seguido pela UE em prol do desenvolvimento de uma abordagem coordenada da 
educação para o empreendedorismo em todo o sistema de educação e formação, em 
particular nas Instituições do Ensino Superior (IES). 
 

 

HEInnovate: uma ferramenta de autoavaliação das instituições de Ensino 
Superior. 

 
Alves, Catarina; Felgueira, Teresa; Paiva, Teresa 
 
Publicação As Instituições de Ensino Superior 
Politécnico e a Educação para o 
Empreendedorismo 
ISBN 978-972-8681-75-3 
Data e Editora 2018, Guarda Polytechnic 
Institute 

 

No seguimento de uma recomendação do Fórum Universidades-Empresas da Comissão 
Europeia em 2011 e do trabalho promovido pelos organismos da OCDE relacionados com 
o empreendedorismo, educação e desenvolvimento local, é criado o HEInnovate, uma 
ferramenta online de orientação e autoavaliação para as Instituições de Ensino Superior 
(IES). O HEInnovate foi concebido e desenvolvido como uma ferramenta para ajudar as 
IES a avaliar o que necessitam modificar ou melhorar, a fim de entender os novos desafios 
que enfrentam enquanto IES empreendedora e inovadora. Neste sentido, as IES devem 
desenvolver a capacidade de lidar com questões sociais e económicas complexas, 
desempenhar um papel proativo na utilização de novos conhecimentos para a sociedade 
e as empresas, assumindo um papel interativo na cooperação e contribuindo para a 
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partilha de conhecimento com as empresas e a sociedade em geral. Este capítulo explora 
o HEInnovate como uma ferramenta de autoavaliação para as IES que desejam explorar 
seu potencial empreendedor e inovador, apresentando de forma sistemática os sete 
domínios (dimensões) e as suas áreas essenciais. Por último, incluem-se vários estudos de 
caso onde se identificam as dimensões do HEInnovate que foram implementadas pelas 
IES, sendo reportados os resultados obtidos. Salienta-se, neste âmbito, que o HEInnovate 
supõe uma IES empreendedora enquanto processo de melhoria contínua, não existindo 
uma abordagem única. 
 

 

Competências empreendedoras. 
 
Alves, Catarina; Felgueira, Teresa; Paiva, Teresa 
 
Publicação Competências empreendedoras no 
Ensino Superior Politécnico: motivos, 
influências, serviços de apoio e educação 
ISBN 978-972-8681-74-6 
Data e Editora 2018, Guarda Polytechnic 
Institute 

 

Na área da educação, a União Europeia reconhece o espírito de iniciativa e o 
empreendedorismo como uma das oito competências-chave para a aprendizagem ao longo 
da vida, considerando-o essencial para os membros de uma sociedade baseada no 
conhecimento. A necessidade de promover a educação para o empreendedorismo e a 
aprendizagem empreendedora originou, na última década, uma diversidade de iniciativas 
por toda a Europa. A incorporação do empreendedorismo enquanto competência nos 
currículos do ensino regular, do ensino profissional e do ensino superior, bem como a 
apresentação do Quadro de Referência para a Competência de Empreendedorismo 
(EntreComp) permitem operacionalizar esta competência transversal nos vários contextos 
educativos. O presente capítulo sintetiza os componentes e elementos nucleares do 
empreendedorismo, enquanto competência. 
Adicionalmente destacam-se as dimensões críticas que modelam esta definição e 
apresenta-se uma conceptualização alargada da competência empreendedora. Por último, 
apresenta-se o quadro de referência EntreComp que define o empreendedorismo como 
uma competência transversal que pode ser utilizada comoreferência para o desenho do 
currículo no setor da educação formal e formação. 
 

 

Inovação nos Serviços: Estudo das Empresas de Contabilidade no Distrito da 
Guarda. 
 
Fonseca, Adriana Isabel Esteves; Poças, Ana Isabel; Natário, Maria Manuela Santos 
 
Publicação Revista Egitânia Sciencia, 22, 145-
168, 2018 
ISBN 1646-8848 
 

Este artigo tem por objetivo analisar os processos de inovação e de cooperação enquanto 
fatores de competitividade das empresas de contabilidade no distrito da Guarda, no 
período 2012-2013. De facto, é consensual na literatura o papel cada vez mais importante 
da inovação nas organizações/empresas, nomeadamente a utilização de recursos 
inovadores para o apoio ao cliente, para que este tenha um atendimento personalizado e 
resposta às suas necessidades em constante mudança. Neste contexto, a partir da 
realização de um inquérito, seguindo a metodologia CIS, a uma amostra de empresas a 
desenvolver a sua atividade no distrito da Guarda procurou-se aferir os processos de 
inovação no setor da contabilidade. O estudo permitiu confirmar uma relação direta e 
estatisticamente significativa entre a existência de apoios à inovação e de processos de 
cooperação e a introdução de inovações. Concluiu-se ainda que as empresas que adotaram 
estratégias de inovação e de cooperação são as que estão há mais tempo no mercado, o 
que pode ser visto como indicador de competitividade.  
 

 

Estudo das Relações e Qualidade de Vida. 

Marques, Ermelinda M. B. G.  
 
Publicação As Interfaces da Sexualidade do 
Idoso na visão dos profissionais de saúde 
ISBN 978-85-473-0645-8  
Data e Editora appr s ltda/2017 

O livro destina-se a ajudar o idoso a compreender e refletir sobre essa sua nova condição e 
as naturais modificações dela resultantes em seu estilo de vida, auxiliando-o tanto na 
prevenção de patologias decorrentes do processo de envelhecimento quanto na aceitação de 
restrições causadas por enfermidades, com foco especialmente na autopromoção da 
qualidade de vida, sob o olhar dos profissionais de saúde participantes do projeto. Em 
linguagem acessível a cuidadores e familiares reproduzem-se, de modo simples, mas 
resolutivo, diversas situações e circunstâncias cotidianas que devem ser estabelecidas para 
obtenção do fim pretendido. 
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The importance of Coporate Social Responsibiltiy in the Development of 
Sustainable Tourism. 
 
Oliveira, Ermelinda  
 
Publicação Responsibility and Governance: The 
twin pillars of sustainability 
ISBN 978-981-13-1046-1  
Editora Springer 

 

For the potential grown of the economy of one country, the tourism has been the leading 
player because it is one of most important activities of Portuguese economy, being assumed 
as economic development weapon for its region. Although, in agreement with the territorial 
paradigm, the fact of an area to be endowed with resources it is not synonymous of growth 
and development. On the one hand, it remembered the identity of different areas; the 
resources of a region only become development factors when in that same region there is 
protagonist capacity that allows them to be operational. On the other hand, a single 
development strategy do not exists, but several development strategies in accordance with 
the space contexts, where all the local participants should assume an active role and the local 
resources should be valued integrating the several aspects of the development. Among the 
different local stakeholders, entrepreneurs, and residents become important stakeholders in 
tourism activity, influencing the development process of different tourist destinations. Thus, 
given the strategic importance of tourism in sustainable regional development and the crucial 
role that residents play in their development process, the present research presents the main 
perceptions of residents regarding the role of entrepreneurs in the practice of socially 
responsible acts of development sustainable tourism. 
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ICT and disabilities. Construction of a diagnostic instrument in Spain. 
 
Fernandez Batanero, José Maria; Tadeu, Pedro; Cabero, Julio  
 
Publicação Journal of Social Studies Education 
Research   
ISBN 1309-9108 
DOI 10.17499/jsser.07916 

 

This work presents the process of validation of a questionnaire that aims to determine the 
level of training and knowledge of teachers in the Spanish primary education, with respect 
to the application of the Information Technology and Communication (ICT) for people with 
disabilities. The structure of the instrument includes 6 dimensions: general, visual, hearing, 
motor, cognitive, and accessibility. The procedure considered the content validation, 
validation of construct through factor analysis and determination of reliability through 
Cronbach Alpha. The "expert judgement" technique, was used for the validation of content 
by applying a process of selection of experts at our educational research, the so-called expert 
coefficient or "K coefficient". The developed process made it possible to give scientific validity 
to the intended instrument. 
 

 

The influence of pedagogical leadership on the construction of professional 
identity. Systematic review. 
 
García-Martínez, Inmaculada; Tadeu, Pedro  
 
Publicação Journal of Social Studies Education 
Research  
ISBN 1309-9108 
DOI 10.17499/jsser.90982  

 

This article corresponds to a systematic review that analyzes the relationship of pedagogical 
leadership with professional identity, both concepts highly demanded by international 
research. Methods: The process has followed the guidelines recommended by the PRISMA 
statement (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyzes), to predict 
its systematic nature. During the same, a thorough search was made of articles located in the 
databases Scopus and Web of Science, during the period 2007 to 2017. After the application 
of the inclusion criteria, 24 articles constituted the sample of the present article. Results: the 
selected articles highlight the strong influence of leadership in the construction of the 
professional identity of both the management and the teaching staff. In turn, the selected 
studies also contemplated the impact of professional identity on the figure of teachers as 
school leaders. Discussion: There is a certain coincidence in highlighting the importance of 
certain factors such as teacher collaboration, greater flexibility of organizational structures or 
the empowerment of teachers as a way to potential the professional capital of the 
professional while generating internal changes in the organization leading to a school 
improvement. 
 

 

Una experiencia en contexto no formal con alumnos de la enseñanza superior: el 
potencial pedagógico-didáctico de la granja pedagógica. 
 
Roque, E.; Brito, E.; Rodrigues F. 
 
Publicação INNODOCT/2017 - International 
Conference on Innovation, Documentation and 
Teaching Technologies. Editorial Universitat 
Politècnica de València, pp 515-523 
ISBN 978-84-9048-612-2 
 

Actualmente en Portugal, en el grado de educación básica, que forma técnicos en educación, 
se exige que la formación proporcione una iniciación a la prác- tica profesional (IPP). Es en 
esta asignatura que se encuadra este estudio y tiene como principal objetivo curricular: 
estimular la iniciación de trabajos de investigación encuadrados en la articulación de 
aprendizajes curriculares entre diferentes contextos de educación. Presentamos nuestra 
experiencia y los resultados obtenidos en relación al potencial pedagógico-didáctico de una 
granja pedagógica. Los estudiantes deben conocer y entender el patrimonio natural de la 
región y ser motivados a la exploración y valoración de estos recursos para la educación en 
ciencias con una perspectiva de educación para la ciudadanía. Por eso, la naturaleza y los 
espacios naturales locales constituyen un contexto de educación no formal de interés muy 
relevante en articulación con el trabajo pedagógico-didáctico en clase. Esta asociación 
favorece aprendizajes significativos del ámbito curricular. Los resultados de esta experiencia 
enfatizan la necesidad del cuestionamiento relativamente a los procedimientos de enseñanza 
en el área de ciencias naturales, las potencialidades de los aprendizajes en contexto no formal 
con vista al desarrollo de capacidades, actitudes y valores para una ciudadanía responsable y 
activa en preservar el patrimonio natural. 
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"As (In)afinidades no sistema educativo, formação de professores e resultados 
escolares na União Europeia". 
 
Rodrigues, F.; Brito, E.; Ferreira, E. 
 
Publicação Revista Vozes dos Vales – UFVJM – 
MG – Brasil – No 14 – Ano VII – 10/2018 
ISBN 2238-6424 
 

O referencial dos sistemas de educação e formação na união europeia é o Processo de 
Bolonha, momento a partir do qual se inicia a construção de um espaço europeu de ensino 
superior, que se pretende globalmente harmonizado. Considerando-se três pilares 
fundamentais da educação: sistema educativo, formação de professores e resultados obtidos 
pelos alunos em três áreas fundamentais do conhecimento — ciências, compreensão da 
escrita e matemática —, este estudo tem por enfoque analisar as (in)afinidades existentes 
nestes três pilares, tendo em vista contribuir não só para a análise sobre a implementação do 
processo de Bolonha, mas também uma reflexão sobre a construção das políticas 
educacionais na União Europeia a 28 países (UE 28). Trata-se de uma pesquisa documental, 
tendo-se coletado os dados nos documentos europeus oficiais (Eurydice, UNESCO; OCDE). 
Os resultados mostram que os países com os melhores resultados escolares, nem sempre são 
os países que possuem mais anos de escolaridade obrigatória, nem tão pouco os que 
apresentam formações académicas de professores mais longas, mas antes aqueles que 
privilegiam a educação como um todo globalizante, respeitando os alunos na sua diversidade 
e proporcionando-lhes um ensino individualizado adaptado às suas necessidades, com a 
preocupação constante de melhorar o seu ensino-aprendizagem. 
 

 

Absenteeism: Moibe Municipality – Portugal. 

 
Baía, Amândio; Ramos, Célia  
 
Publicação International Journal of Business and 
Management Studies  
N.º volume 06(02):329-344 
ISBN 2158-1479  

Absenteeism is one of the phenomena that most concern organizations insofar as it 
influences their performance entails costs and contributes to lowering the morale of regular 
workers. Personal and family issues are pointed out with the main reasons to justify 
unplanned absenteeism. Employers have tried to determine the validity of absences from 
work and to offer incentives to mitigate absences. This investigation presents a case study 
carried out in a local authority, Moibe Municipality, in order to try to 
understand the causes associated with absenteeism in this institution and to propose 
measures that help in combating this problem in order to provide the best quality of 
attendance to the citizens and to reduce operating costs. 
 

 

Dinamização de mercados comerciais de uma Empresa Agroalimentar. 
 
Reis, Ana F. R.; Braga, Ascensão M.; Natário, Maria M. S. 
 
Publicação Revista Egitânia Sciencia  
N.º volume 20 
ISBN 1646-8848  

Atualmente os mercados são mais competitivos e as empresas têm de estar em alerta 
permanente e em constante evolução. Para isso torna-se cada vez mais importante que as 
empresas dinamizem os seus produtos em novos mercados comerciais. O presente trabalho 
visa a elaboração de uma estratégia de dinamização de novos mercados comerciais de uma 
empresa agroalimentar a partir do estudo das boas práticas de algumas empresas de sucesso 
do mesmo setor de atividade. A metodologia adotada foi a do estudo de caso e a técnica de 
investigação utilizada foi o questionário. A evidência empírica permitiu concluir que é 
necessário apostar na Inovação, não só de Produto, mas também de Marketing, optar pela 
introdução de mudanças no aspeto/estética da embalagem e utilizar/introduzir novas técnicas 
de comunicação na promoção dos seus produtos. Tratando-se de produtos alimentares é 
possível criar dinâmica e interação com o cliente, apostando em ações no ponto de venda. 
 

 

Effects of governance on entrepreneurship: European Union vs. non-European 
Union. 
 
Rodríguez-Gulías, María J.; Gabriel, Vítor M. D. S.; Rodeiro-Pazos, David  
 
Publicação Competitiveness Review s 
N.º volume Volume 28, Issue 1 
ISBN 1059-5422  

The purpose of this paper is to analyse the effect of six governance indicators on the rate of 
creation of new companies between countries that are members of the European Union (EU) 
and those that are not. H1 states that the various dimensions of governance help to explain 
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DOI 10.1108/CR-06-2016-0035 
 

the immediate creation of new businesses in European and non-European 
countries. H2 states that the various dimensions of governance help to explain the deferred 
creation of new businesses in European and non-European countries. The paper uses two 
types of analyses: firstly, univariate analysis, which is a descriptive statistics of the dependent, 
independent and control variables, and the results of a t-test; and secondly, multivariate 
analysis, which estimates using the fixed-effects estimator under the specifications previously 
raised for the subsample of 28 EU countries and for the subsample of 103 non-EU countries 
during the period 2004-2014. The results show that the variables of governance are not 
significantly higher in the EU, although the density of the enterprises is. Within the 
governance indicators, government effectiveness is significant in the EU. The results obtained 
for the EU confirmed H1and H2, with a significant positive effect of government effectiveness 
on entrepreneurship, while the other governance variables were not significant in the EU 
subsample. The results obtained for non-EU countries suggest no significant immediate 
effects (H1) and a slightly significant delayed effect of rule of law on the entrepreneurship 
(H2) concerned. Future research in this area could consider introducing another regional 
division or other types of methodology as variables affect models. Governance can be defined 
as the ability of a government and its public institutions to provide services and design, and 
implement rules, which is a factor that affects the creation of new companies. However, the 
effect of governance could differ depending on the country and its economic environment. 
This paper analyses the effect of six governance indicators on the rate of creation of new 
companies considering two different geographic regions as countries are presumably 
heterogeneous. Therefore, these results indicate that the effect of governance variables on 
entrepreneurship differs according to the region. The effect of governance variables on 
entrepreneurship according to the region is also known. This study applied panel data 
analysis to two samples of countries during the period 2004-2014, one formed by 28 
countries of the EU and the other by 103 non-EU countries. No other paper considers this 
number of countries for this period. To assess the impact of governance on the creation of 
new companies, this paper considered the existence of immediate and deferred effects of 
governance on entrepreneurship. 
 

 

Inversión ambientalmente sostenible: Dinámica entre índices temáticos 
mundiales. 
 
Gabriel, Vítor 
 
Publicação Cuadernos de Gestión  
ISBN 1131-6837  
DOI 10.5295/cdg.150545vg  

This study analyses the long-term and short-term dynamics established between 
environmentally sustainable investment segments, applying a diverse methodological 
proposal based on the Johansen cointegration approach, Granger causality concept, and 
impulse response functions and considering a multivariate asymmetric GARCH model. Five 
environmental investment segments were selected, in particular concerning alternative 
energy, clean technology, green building, sustainable water, and pollution prevention. 
The results show that the investment segments do not follow similar paths in the long term. 
In the short term, sustainable water is particularly autonomous and contributes to explaining 
the movements in the remaining segments. Evidence of own and cross-contagion effects was 
found as well as asymmetric volatility effects. This poses great challenges for investors in 
diversifying investment. 
 

 
Environmental Investment Versus Traditional Investment: Alternative or 
Redundant Pathways. 
 
Gabriel, Vítor; Pazos, David  
 
Publicação Organization and Environment  
DOI 10.1177/1086026618783749  

 

Considering the short- and long-term equilibrium between indices, the present article 
analyses the relationship of two segments of stock markets: environmentally sustainable 
investment and traditional indices. We used Johansen cointegration tests and a multivariate 
model of conditioned heteroscedasticity on seven stock indices: five corresponding to 
segments of environmental investment, namely, regarding alternative energy, clean 
technology, green building, sustainable water, and pollution prevention, and two indices 
representative of traditional stock market segments, whose philosophy is based on a purely 
financial logic. The period considered was 8 years. Our result shows that in the long term, 
the pattern of behaviour of environmental indices differed from traditional indices, and no 
equilibrium relationships were identified. In the short term, the two groups of indices 
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reported very similar behaviour, with the daily dynamics being determined fundamentally by 
cross-market factors. 
 

 

Património Cultural no Vale do Alva: Grande Rota do Alva. 
 
Salgado, Manuel; Ramos, Elsa; Martins, José A. 
 
Publicação Tourism and Hospitality International 
Journal  
N.º volume 10 (1) 
ISBN 2183-0800  

O interesse de interpretar o valor do património para o turismo e o lazer é a principal 
motivação para investigar os recursos associados à região do rio Alva. Contata-se que existem 
importantes recursos patrimoniais, correspondentes à sua antiga ocupação humana. Este rio 
situa-se na encosta sudoeste da mais alta cordilheira em Portugal Continental no Parque 
Natural da Serra da Estrela, estendendo-se desde o município de Seia ao de Penacova. Neste 
trabalho reconhece-se que o turismo cultural deve ser complementar ao de natureza como 
produtos âncora para o desenvolvimento regional, particularmente pelo potencial dos 
percursos pedestres e também pelo interesse de diversas outras atividades associadas ao rio. 
É necessário começar com um rigoroso inventário dos recursos para entender o seu 
potencial, uma etapa essencial para a definição do potencial de produtos turísticos. Esta 
metodologia é baseada no trabalho de campo para poder determinar o potencial deste 
destino turístico e desenvolver a imagem desta região, a qual se propõe designar Alvaland 
para efeitos de promoção internacional. É importante agregar a oferta turística nos 
municípios deste território, nomeadamente com o estabelecimento da Grande Rota do Alva 
(GRA), um projeto que é desenvolvido em parceria entre os municípios. A metodologia de 
campo baseia-se no diagnóstico das rotas pedestres existentes e da análise da sua viabilidade 
para contribuir para uma melhor integração dessas rotas, com vista a ser um vetor económico 
sub-regional. Este inventário e a estratégia de agregação pode contribuir para o 
desenvolvimento do pedestrianismo, associando recursos naturais e culturais. 
 

 

Absentismo: Caso de Estudo do Município de BEIMO. 
 
Baía, Amândio; Ramos, Célia  
 
Publicação Egitania Sciencia  
N.º volume 22 
ISBN 1646-8848   
 

O absentismo é um dos fenómenos que mais preocupa as organizações na medida em que 
influencia o seu desempenho, acarreta custos e contribui para baixar a moral dos 
trabalhadores assíduos. Questões pessoais e familiares são apontadas com as principais 
razões para justificar o absentismo não planeado. Os empregadores têm tentado determinar 
a validade das faltas ao trabalho e a oferecer incentivos para mitigar estas ausências. Esta 
investigação apresenta um estudo de caso realizado numa autarquia local, Câmara Municipal 
de BEIMO (CMB), com o propósito de tentar perceber quais as causas associadas ao 
absentismo nesta instituição e propor medidas que ajudem no combate deste problema de 
forma a proporcionar um atendimento de melhor qualidade ao cidadão e reduzir os custos 
de operação. 
 

 

O papel da gestão de recursos humanos na gestão do conhecimento – os casos da 
análise e descrição de funções, recrutamento e seleção e acolhimento. 
 
Paiva, Teresa; Figueiredo, Elisa  
 
Publicação Egitania Sciencia 
N.º volume 22 
ISBN 1646-8848   

O objetivo deste artigo consiste em apresentar os resultados da nossa investigação focada no 
estudo dos processos organizacionais relacionados com o conhecimento e na sua 
dependência operacional da natureza dos pressupostos dos processos de gestão de recursos 
humanos (GRH) nas organizações. Foca-se nos processos relacionados com a análise e 
descrição de funções, recrutamento e seleção e acolhimento. O estudo empírico de natureza 
quantitativa pretende responder à questão central de investigação, segundo a qual a 
perspetiva que configura as práticas GRH implementadas numa organização tem impacto na 
forma como nesta operam os processos de gestão do conhecimento (GC). A amostra é 
constituída por 5306 colaboradores de 634 organizações pertencentes a um grupo 
económico português do subsetor da banca. Os resultados obtidos permitem-nos concluir 
que nas organizações estudadas os processos de GRH e de GC estão bastante operantes e 
que os relativos à gestão das pessoas assentam em pressupostos tendencialmente orgânicos, 
valorativos e de desenvolvimento. As análises de regressão múltipla permitem-nos concluir 
pela capacidade preditiva das práticas de gestão de recursos humanos estudadas, 
relativamente aos processos de gestão do conhecimento. 
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Análise e avaliação ao funcionamento dos clusters em Portugal reconhecidos pelo 
QREN. 
 
Ferreira, Carla A.; Natário, Manuela; Braga, Ascensão  
 
Publicação Economia, Sociedad y Territorio  
N.º volume vol. xviii, núm. 57 
ISBN 1405-8421 
DOI 10.22136/est20181202 

   

O objetivo deste trabalho é analisar os clusters de Portugal reconhecidos pelo Programa 
Operacional Fatores de Competitividade, no âmbito do Quadro de Referência Estratégica 
Nacional, entre 2007-13. Pretende-se através do estudo de indicadores que constituem 
medidas de concentração geográfica, bem como, da aplicação de um Questionário, analisar 
se os oito clusters reconhecidos, prefiguram, funcionam com as características necessárias 
para a classificação de cluster. Conclui-se que dois clusters funcionam com características de 
cluster e dois clusters apresentam ligações de interação/cooperação significativas. Conclui-
se, ainda, que apenas um cluster está a funcionar na sua plenitude enquanto cluster. 
 

 

Senior entrepreneurship and qualified senior unemployment - the case of the 
portuguese northen region. 
 
Figueiredo, Elisa; Paiva, Teresa  
 
Publicação Journal of Small Business and 
Enterprise Development  
N.º volume Vol. 26 No. 3 
ISBN 1462-6004  
DOI 10.1108/JSBED-01-2018-0006 
 

The purpose of this paper is to characterize the senior entrepreneurship context, as a 
solution for an unemployed qualified segment between 45 and 60 years of age, in the 
Northern region of Portugal, from a national and European perspective, associated to the 
growth trend of qualified senior unemployment in the region, based on a statistical angle 
and from the point of view of the motivations to become self-employed with a business 
creation project. This empirical study is a cross-sectional study of mixed nature, that 
reconciles qualitative and quantitative analysis. A questionnaire was made and applied to a 
sample of 1,000 individuals and seven semi-structured interviews which four focus groups 
were carried out. Findings allow us to conclude that the studied segment, skilled 
unemployed individuals between the ages of 45 and 60, is a growing segment that tends to 
evolve into long-term unemployment and underlines a potential reluctant entrepreneurship 
by necessity, i.e. a reduced motivational content of these unemployed people for the creation 
of their own job. The authors can conclude, in the Portuguese case, that government policies 
relating to taxes and bureaucracy are considered as unfavorable conditions or potentially 
inhibitors of senior entrepreneurship. Lastly, the authors underline the clear absence of 
specific support programs and measures for the promotion of entrepreneurship among the 
qualified senior unemployed and the authors propose an ecosystem creation regarding the 
specifics of the target group of the study. The study identifies a set of actions and/or 
orientations that could be relevant and taken into account by the decision makers.The main 
contribution of this paper is the better knowledge of the context and motivations for qualified 
senior entrepreneurship, as well as the associated personal, economic and social barriers; 
and the specific suggestions provided to policy makers in order to improve the context of 
the senior entrepreneurship. 
 

 

Diferenças no perfil do Enoturista que visita o Douro: Velho Mundo versus Mundo 
Novo. 
 
Costa, Adriano; Oliveira, Ermelinda; Ferreira, Zaida  
 
Publicação Egitania Sciencia  
N.º volume Especial ISITH 
ISBN 1646-8848  

Quando falamos em Velho Mundo em termos de produção de vinhos, estamos a referir-nos 
aos países da Europa. Por Novo Mundo, estamos a aludir a países cuja produção de vinhos 
se desenvolveu mais recentemente. Assim, é perfeitamente natural que as pessoas oriundas 
de cada uma destas regiões tenham diferentes perfis e motivações, pelo que o presente 
estudo pretende identificar as principais motivações e traçar o perfil deste tipo de turista, de 
acordo com a região de origem. É fundamental para um destino turístico compreender as 
diferentes motivações que levam os turistas a viajar. O sucesso dos destinos depende da 
análise dessas motivações turísticas e, por isso, no presente estudo, adotamos um modelo 
baseado nas motivações push e pull. Partindo da revisão da literatura e da realização de 
entrevistas exploratórias, foi construído um questionário que depois foi aplicado na região 
do Douro. Da análise dos resultados, podemos concluir que existem diferenças 
estatisticamente significativas nos fatores Gastronomia (push), Oferta de Atividades 
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Enoturísticas, Oferta de Atividades Culturais, Históricas e Serviços, Diversidade e Qualidade 
Gastronómica e Reputação da Região (pull). Isto pode ter implicações importantes a nível 
do marketing dos destinos, especialmente ao nível da segmentação de mercados, elaboração 
de programas de promoção e tomadas de decisões ao nível do destino turístico. 
 

 

Percepción juvenil de los estereotipos de género a través de nuevos agentes de 
socialización. 
 
Macho, Amaia Y.; Valverde, Eva M. P.; Paiva, Teresa; Iglésias, José L. P.  
 
Publicação Egitania Sciencia  
N.º volume 23  
ISBN 1646-8848 

 
 

Este estudio, como parte de un programa preventivo desarrollado por la asociación Beatriz 
de Suabia en Salamanca, dirigido a la prevención y asistencia de víctimas de violencia de 
género, pretende analizar en qué medida los adolescentes identifican la influencia sexista de 
algunos agentes de socialización cercanos y accesibles como la publicidad, las canciones, los 
cuentos y los videojuegos, el peso que éstos tienen en la generación de creencias 
estereotipadas y cómo éstas pueden traducirse en comportamientos de desigualdad, así 
como evaluar la reestructuración de esas creencias tras un taller de intervención 
psicoeducativa en el aula. Llevado a cabo a un colectivo de 373 estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria en diferentes institutos de Salamanca, los resultados alcanzados 
permiten concluir que los adolescentes no perciben claramente el peso de estos agentes en 
la construcción de la idea que tienen del género, y cómo su participación en el programa 
contribuyó a tomar conciencia sobre este hecho así como a generar un cambio en sus ideas 
en relación a la influencia de los agentes de socialización relacionados con la publicidad, los 
cuentos y las canciones. 
 

 

Determinantes do desempenho empreendedor e inovador nas regiões 
transfronteiriças. 
 
Natário, M. M.; Braga, A. M.; Fernandes, G. P. 
 
Publicação Innovar: Revista de Ciencias 
Administrativas y Sociales 
N.º volume 28 
ISBN 0121-5051 
DOI 10.15446/innovar.v28n70.74445 

  

Este trabalho de pesquisa incide sobre novas abordagens e conhecimentos relativos aos 
processos de empreendedorismo e inovação que podem ocorrer em regiões de fronteira. Os 
principais resultados alcançados provêm de um estudo exploratório com as empresas das 
regiões de fronteira da Beira Interior Norte e Província de Salamanca, localizadas 
respetivamente na fronteira de Portugal e Espanha. Apesar das condições desfavoráveis desta 
região de fronteira, em face da sua evolução demográfica e desarticulação económica 
verificada nas últimas três décadas, detetam- se fatores que influenciam o desempenho 
empreendedor das empresas desta região. Assim, esta pesquisa mostra como o ambiente 
empresarial pode ser incentivado e renovado nas regiões de fronteira periféricas, como a 
região em estudo, através do desenvolvimento de redes locais, da intensificação da 
internacionalização e do reforço das infraestruturas locais relacionadas com as indústrias 
regionais e locais. Consequentemente, esta pesquisa oferece um caso pioneiro baseado num 
tipo de empreendedorismo que, em essência, é diferente do verificado em regiões centrais, 
isto é, de dinâmicas positivas de desenvolvimento e de forte urbanidade. Os resultados 
sugerem que os fatores considerados importantes para influenciar o desempenho inovador 
e empreendedor das regiões de fronteira prendem-se com a tipologia da empresa em setores 
predominantemente enraizados na região, com os recursos e o processo de criação facilitado 
por menor burocracia, com o perfil do empresário, com a internacionalização do mercado-
alvo e com os canais de divulgação e comercialização adotados. 
 

 

Communication design in newspapers: a comparative study of graphic resources 
in Portuguese and Spanish publication. 
 
Brigas, Joaquim; Gonçalves, Fátima; Gonçalves, Jorge  
 
Publicação International Journal of Humanities 
and Social Sciences  
N.º volume 12, No.3, 2018 
ISBN 2220-8488 (Print), 2221-0989 (Online) 
DOI 10.5281/zenodo.1316097  

As a way of managing the increasing volume and complexity of information that circulates in 
the present time, graphical representations are increasingly used, which add meaning to the 
information presented in communication media, through an efficient communication design. 
The visual culture itself, driven by technological evolution, has been redefining the forms of 
communication, so that contemporary visual communication represents a major impact on 
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 society. This article presents the results and respective comparative analysis of four 
publications in the Iberian press, focusing on the formal aspects of newspapers and the space 
they dedicate to the various communication elements. Two Portuguese newspapers and two 
Spanish newspapers were selected for this purpose. The findings indicated that the 
newspapers show a similarity in the use of graphic solutions, which corroborate a visual trend 
in communication design. The results also reveal that Spanish newspapers are more 
meticulous with graphic consistency. This study intended to contribute to improving 
knowledge of the Iberian generalist press. 
 

 

Manual or automated measuring of antipsychotics' chemical oxygen demand. 
 
Pereira, Sarah A.P.; Costa, Susana P.F.; Cunha, Edite; Passos, Marieta L.C.; Araújo, André R.T.S.; Saraiva, M. Lúcia M.F.S.  
 
Publicação Ecotoxicology and Environmental 
Safety  
N.º volume 152 
DOI 10.1016/j.ecoenv.2018.01.023  

Antipsychotic (AP) drugs are becoming accumulated in terrestrial and aqueous resources due 
to their actual consumption. Thus, the search of methods for assessing the contamination 
load of these drugs is mandatory. The COD is a key parameter used for monitoring water 
quality upon the assessment of the effect of polluting agents on the oxygen level. Thus, the 
present work aims to assess the chemical oxygen demand (COD) levels of several typical and 
atypical antipsychotic drugs in order to obtain structure-activity relationships. It was 
implemented the titrimetric method with potassium dichromate as oxidant and a digestion 
step of 2 h, followed by the measurement of remained unreduced dichromate by titration. 
After that, an automated sequential injection analysis (SIA) method was, also, used aiming to 
overcome some drawbacks of the titrimetric method. The results obtained showed a 
relationship between the chemical structures of antipsychotic drugs and their COD values, 
where the presence of aromatic rings and oxidable groups give higher COD values. It was 
obtained a good compliance between the results of the reference batch procedure and the 
SIA system, and the APs were clustered in two groups, with the values ratio between the 
methodologies, of 2 or 4, in the case of lower or higher COD values, respectively. The SIA 
methodology is capable of operating as a screening method, in any stage of a synthetic 
process, being also more environmentally friendly, and cost-effective. Besides, the studies 
presented open promising perspectives for the improvement of the effectiveness of 
pharmaceutical removal from the waste effluents, by assessing COD values. 
 

 

Recent advances on antimicrobial wound dressing: a review. 
 
Simões, D.; Miguel, S.P.; Ribeiro, M.P.; Coutinho, P.; Mendonça, A.G.; Correia I. J. 
 
Publicação European Journal of 
Pharmaceutics and 
Biopharmaceutics  
DOI 10.1016/j.ejpb.2018.02.022  

Skin and soft tissue infections (SSTIs) have high rates of morbidity and mortality associated. Despite 
the successful treatment of some SSTIs, those affecting the subcutaneous tissue, fascia, or muscle delay 
the healing process and can lead to life-threatening conditions. Therefore, more effective treatments 
are required to deal with such pathological situations. Recently, wound dressings loaded with 
antimicrobial agents emerged as viable options to reduce wound bacterial colonization and infection, 
in order to improve the healing process. In this review, an overview of the most prominent antibacterial 
agents incorporated in wound dressings along with their mode of action is provided. Furthermore, the 
recent advances in the therapeutic approaches used in the clinic and some future perspectives 
regarding antibacterial wound dressings are also discussed. 
 

 

First HPLC method for the simultaneous quantification of levetiracetam, 
zonisamide, lamotrigine, pentylenetetrazole and pilocarpine in rat plasma and 
brain. 
 
Fonseca, Beatriz M.; Rodrigues, Márcio; Alves, Gilberto  
 
Publicação Analytical Methods  
N.º volume 10 
ISBN 1759-9679  
DOI 10.1039/c7ay02602a  

A new high-performance liquid chromatography-diode-array detection (HPLC-DAD) method 
is herein reported for the first time for the simultaneous determination of three antiepileptic 
drugs (AEDs) [levetiracetam (LEV), zonisamide (ZNS) and lamotrigine (LTG)] and two 
convulsant agents [pentylenetetrazole (PTZ) and pilocarpine (PIL)] in rat plasma and brain 
matrices. Chromatographic separation of all analytes and 7-hydroxycoumarin, used as 
internal standard (IS), was achieved in less than 19 min on a C18 column maintained at 30  
C using a mobile phase composed of acetonitrile (7.5%) and a mixture (92.5%) of water–
triethylamine (99.5 : 0.05, v/v, pH 6.4) pumped at a flow rate of 1 mL min 1. The analytes 
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and the IS were detected at 205, 215 or 240 nm. This method showed to be selective and the 
calibration curves were linear (r2 $ 0.991) over the concentration ranges of 0.4–100 mg mL 
1 for LEV, 2–100 mg mL 1 for PTZ, 0.75–100 mg mL 1 for PIL, 0.15–100 mg mL 1 for ZNS 
and 0.3–50 mg mL 1 for LTG in both rat matrices. The overall data of precision and accuracy 
were in accordance with international guidelines on bioanalytical method validation. The 
analytes were extracted from the rat matrices by a liquid–liquid extraction procedure and the 
absolute recovery of the analytes was precise and reproducible. Additionally, this novel 
HPLC-DAD method was applied in a preliminary pharmacokinetic study in rats, which 
involved the target AEDs and convulsant agents, demonstrating to be a useful bioanalytical 
tool to support future non-clinical studies. 
 

 

Engineering star-shaped lactic acid oligomers to develop novel functional 
adhesives. 
 
Santos, João M.C.; Travassos, Diana R.S.; Ferreira, Paula; Marques, Dina S.; Gil, Maria H.; Miguel, Sónia P.; Ribeiro, Maximiano; Correia, P. Ilidio J.; 
Baptista, Cristina M.S.G.  
 
Publicação Journal of Materials Research  
N.º volume 33 
ISBN 0884-2914 (Print), 2044-5326 (Online) 
DOI 10.1557/jmr.2018.73 
 

Direct polycondensation of L-lactic acid with a comonomer allows tailoring the properties of 
the product from the very first step. The viscous L-lactic acid co-oligomers with star-shaped 
architectures obtained were modified with three different acrylate monomers. Regardless the 
functionalization agent, UV curing was fast and all materials were cell compatible and 
promoted cell adhesion. The physical properties of the three star-shaped films exhibited a 
consistent trend as swelling capacity, hydrolytic instability, and gel content decreased 
simultaneously. A higher network density increased crosslinking degree and gel content 
among the films with an isocyanate group. The methacrylic end group functionalized 
material, lowest molecular weight, consistently exhibited the higher hydrolytic instability. 
Comparison of physical properties of these films with the corresponding linear materials 
reported previously confirmed the influence of precursor molecular architecture on the final 
material. The methodology developed herein is prone to scale-up and lead to the industrial 
production of new bioadhesives. 
 

 

Effects of Paullinia cupana extract on lamotrigine pharmacokinetics in rats: A 
herb-drug interaction on the gastrointestinal tract with potential clinical impact. 
 
Ventura, Sandra; Rodrigues, Márcio; Falcão, Amilcar; Alves, Gilberto  
 
Publicação Food and Chemical Toxicology  
N.º volume 115 (2018) 170 
DOI 10.1016/j.fct.2018.03.011) 

Paullinia cupana-containing preparations are being consumed worldwide for weight 
reduction. As obesity and epilepsy are common comorbidities and lamotrigine (LTG) is a 
broad-spectrum antiepileptic drug, it is likely to find epilepsy patients taking P. cupana and 
LTG simultaneously. Thus, this work aimed to investigate the potential interaction between 
P. cupana extract and LTG in rats. In a study, rats were orally co-administered with a single-
dose of P. cupana extract (821 mg/kg) and LTG (10 mg/kg). In another study, rats were orally 
pre-treated for 14 days with P. cupana extract (821 mg/kg/day) receiving LTG (10 mg/kg, p.o.) 
on the 15th day. Rats of the respective control groups received the corresponding volume of 
the extract vehicle. LTG concentrations were determined at several post-dose time-points 
and submitted to a non-compartmental pharmacokinetic analysis. The co-administration of 
P. cupana and LTG induced a significant reduction of LTG Cmax and AUC0-24 and prolonged 
the mean residence time. However, no significant effects were observed on LTG 
pharmacokinetics following a 14-day pre-treatment period with the extract. In this study 
changes in the body weight of rats and in some biochemical parameters were also evaluated. 
Overall, the results revealed a pharmacokinetic-based herbdrug interaction between P. 
cupana extract and LTG, mainly after their co-administration. 
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A fenomenologia sociológica de Alfred Schutz como método de pesquisa na 
enfermagem. 
 
Saraiva, Renata J.; Rosas, Ann M. M. T. F.; Rodrigues, Benedita M. D. G.; Valente, Geilsa S. C.; Marques, Ermelinda M. B. G. 
 
Publicação Saúde coletiva  
N.º volume ANO 8 • EDIÇÃO 42 
ISBN 18063365  
 

O artigo visa demonstrar os caminhos percorridos na trajectória metodológica para 
realização de um estudo à luz da Fenomenologia Sociológica de Alfred Schutz com a intenção 
de compreender a intersubjectividade e as tipificações, para as pesquisas em enfermagem. 
 

 

A sexualidade do idoso no contexto da consulta de enfermagem: uma análise 
fenomenológica de luso-brasileiros. 
 
Saraiva, Renata; Rosas, Ann; Marques, Ermelinda; Valente, Geilsa  
 
Publicação Millenium  
N.º volume 2(5), 63-71 
DOI 10.29352/mill0205.06.0017065  

Intodução: Ao ouvir idosos no Brasil e em Portugal, houve a intenção de promover 
discussões reflexivas que compartilhassem experiências e vivências, no intuito de interagir 
com a pluralidade cultural existente entre os dois países para o auxílio da compreensão da 
sexualidade de idosos e, das possíveis mudanças comportamentais adquiridas após ações 
implementadas em situação de aprendizado. Objetivos: Descrever, compreender e discutir a 
inter-relação entre enfermeiros e clientes na ação educativa sobre a sexualidade do idoso no 
contexto da consulta de enfermagem. Métodos: Resultado tese sobre a sexualidade dos 
idosos no contexto da consulta de enfermagem, traduzido em uma revisão sistemática. A 
relevância ocorreu em ouvir idosos e enfermeiros no Brasil e em Portugal, com a intenção 
de promover discussões reflexivas que compartilhassem experiências e vivências de interação 
com a pluralidade cultural existente. Participaram 41 idosos e 26 enfermeiros. Cenários 
utilizados foram o HESFA- Brasil e IPG - Portugal, em concordância com os critérios éticos, 
Conselho Nacional de Saúde, resolução 466/12. Resultados: Apresentaram-se como 
categorias concretas do vivido, que revelaram os “motivos-porque” dos idosos e dos 
enfermeiros. Conclusões: Portanto, a ausência da intenção demonstra a necessidade de 
discussão sobre o assunto na teoria desde a graduação e, no campo prático, nas consultas de 
enfermagem. 
 

 

Design Science Applied to the Virtual Support Method of the Nurse to Promote 
Mental Health for the Elderly and Their Caregivers. 
 
Saraiva, Renata J.; Valente, Geilsa S. C.; Sá,  Selma P. C.; Rosas, Ann M. M. T. F.; Fonseca, Caroliny D. S. G D.; Ribeiro, Luiz F.; Marques, Ermelinda M. B. 
G. 
 
Publicação American Journal of Nursing Science  
N.º volume 2018; 7(2): 58-62 
ISBN 2328-5745 (Print); 2328-5753 (Online)  
DOI 10.11648/j.ajns.20180702.13  

The aim of this study was to present post-doctoral results, using the artificial intelligence, 
avatar robot "Vilma", as a tool for interaction between the elderly and their caregivers, with 
the intention to promoting quality of life. Action research, developed at the Health Care 
Center of the Elderly and its Caregivers (CASIC/UFF), Niterói, RJ, Brazil. Approval of the 
Ethics and Research Committee of EEAN/UFRJ (Plataforma Brasil) - under the number: 
36876114.6.0000.5238. Participants: 28 caregivers, both formal and informal. Developed 
application by the design science method, suitable to the science of computing and health, 
for being compatible with activities related to support mental health and quality of life of the 
elderly, as a continuous operational support to the nurse, of a spiritual biopsychosocial 
nature. Use of the continuous operational support application as a tool to prevent 
depression, and the impacts of this pathology on quality of life. It was concluded that the 
research product tool was considered relevant by the participants for the teaching-learning 
process, in the search for mental 
health, self-realization, self-esteem and quality of life. 
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Violência Familiar: conceitos, impacto e intervenção dos profissionais de saúde. 
 
Martins, Eliana; Rato, Marta; Marques, Ermelinda  
 
Publicação Egitanea Sciencia  
N.º volume Nº 21, ANO 11; 
ISBN 1646-8848  

A violência familiar é caracterizada pela intimidade e pelas relações de proximidade, no seio 
familiar, podendo permanecer durante todo o ciclo vital. Os profissionais de saúde assumem 
um papel preponderante na prevenção, identificação e acompanhamento destes casos, pela 
sua proximidade com a família. Este trabalho, teve como objetivo abordar este fenómeno, 
tendo em conta o seu enquadramento familiar e as oportunidades de intervenção para os 
profissionais de saúde. Foi feita uma revisão da literatura nesta temática, enfatizando as linhas 
orientadoras das organizações internacionais e de manuais de intervenção de referência. A 
violência familiar surge em fases de crise e pode ser impulsionada por tradições culturais e 
silêncio social. Historicamente ultrapassou a situação de aceitação social e adquiriu o estatuto 
legal de crime público, sendo reconhecido o seu impacto na saúde pública. Abrange 
parceiros íntimos, heterossexuais ou homossexuais, conjugais ou em namoro, maus-tratos 
infantis e a idosos e a mutilação genital feminina, sendo a sua componente cíclica um risco 
para a mortalidade da vítima. As estatísticas do nosso país, indicam a mulher como vítima 
preferencial e o agressor como parceiro íntimo de relações atuais ou anteriores. A eficácia da 
intervenção dos profissionais de saúde implica a sua capacitação e formação, de forma a que 
possam Sinalizar, Apoiar, Registar, Avaliar e Referenciar adequadamente. 
 

 

The Comprehension of the Sexuality of the Brazilian and Portuguese Elderly, in 
the Nursing Consultation Context. 
 
Saraiva, Renata J.; Rosas, Ann M. M. T. F.; Marques, Ermelinda M. B. G.; Valente, Geilsa S. C.; Rosa, Aline F. D.  
 
Publicação American Journal of Nursing Science  
N.º volume 2018; 7(2): 49-53 
ISBN 2328-5745 (Print); 2328-5753 (Online)  
DOI 10.11648/j.ajns.20180702.11  

This present study aims to describe, understand and discuss subjectivity and intersubjectivity 
between nurses and clients in the educational action sexuality of the elderly in the context 
of the nursing consultation. The relevance was to listen to the elderly and nurses in the 
mentioned countries, with the intention of promoting reflections and probable changes of 
sharing, sharing experiences of the existing cultural plurality. It is a qualitative research, 
founded without theoreticalmethodological reference of the sociological phenomenology of 
Alfred Schutz. Participated 41 elderlies and 26 nurses. The scenarios were the HESFA- Brazil 
and the IPG-Portugal, in accordance with the ethical criteria, National Health Council, 
resolution 466/12. Resulted in concrete categories of lived that revealed the "reasons-why" 
of the elderly and nurses. Therefore, the absence of intention demonstrates the need to 
discuss the subject in theory since graduation and, in the practical field, in nursing 
consultations. 
 

 

Community Intervention in Elderly Population: a Fall Prevention Project. 
 
Coimbra, Vera; Marques, Ermelinda; Requeijo, Cristina; Saraiva, Renata J. 
 
Publicação InternatIonal archIves of MedIcIne 
sectIon: nursIng I  
N.º volume Vol. 11 No. 21 
ISBN 1755-7682  
DOI 10.3823/2562  

Objective: This article seeks to present a pilot project of community intervention that aims 
to prevent the occurrence of falls in the elderly in a community setting. Method: It is a 
prospective study in the temporal relationship, based on Health Planning, it was developed 
for 9 weeks in a Community Care Unit in the Northern Region of Portugal. Data collection 
and interventions were performed in the home of 6 of the 12 elderly being followed up at 
home by the nursing team. Elderly institutionalized and totally dependent were excluded. 
For the collection of data, na evaluation protocol was filled out using the Morse scale, 
validated for the Portuguese population, to assess the risk of falls. Results: Of the elderly who 
underwent nursing interventions, 50% presented a high risk of falls. Epidemiological 
indicators show that the incidence rate of falls was 0% and the prevalence rate of falls, in the 
last year was, 37.5%. Conclusion: The data collected was used for the production of 
epidemiological indicators, structure, process, and results. It is suggested to continue the 
project for one year, covering a larger sample and subsequent evaluation, and the creation 
of indicators for informal care providers. 
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Lyophilized tablets for focal delivery of fluconazole and itraconazole through 
vaginal mucosa, rational design and in vitro evaluation. 
 
de Jesús Valle, M.; Coutinho, P.; Ribeiro, M.P.; Sánchez Navarro, A. 
 
Publicação European Journal of Pharmaceutical 
Sciences  
N.º volume 122 
DOI 10.1016/j.ejps.2018.06.030  
 

The present work deals with the rational design and in vitro evaluation of vaginal tablets for 
focal delivery of fluconazole (FLZ) and itraconazol (ITZ). Drug loaded liposomes with and 
without d-alpha-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate (vit E TPGS) were prepared 
by direct sonication of the components and mixed with albumin to obtain albusomes. Tablets 
were obtained by direct compression of the lyophilized cake. The influence of vit E TPGS on 
size, zeta potential and entrapment efficiency (EE%) of liposomes and albusomes was 
evaluated. Tablet swelling and drug release were studied by in vitro assays. Vit E TPGS neither 
affected the zeta potential nor the EE% of liposomes and albusomes, but affected the 
liposomes size and the tablet disintegration time. A rapid erosion was observed for the tablets 
with the highest content of vitamin, while a slow swelling for those lacking the vitamin 
(swelling index = 57.76 ± 13.51%). A faster drug release profile was obtained for the former 
compared to the latter. The in vitro assay showed that FLZ diffused and solved in the vaginal 
fluid simulant while ITZ remained into the albusomes, which slowly released ITZ-albumin 
complex and ITZ-loaded liposomes, both suitable carriers for drug transport to deeper 
vaginal endothelium. 
 

 

A consistent discrete version of a nonautonomous sirvs model. 
 
Mateus, J.; Silva, César M.; Vaz, S.  
 
Publicação Hindawi - Discrete Dynamics in 
Nature and Society   
ISBN 1026-0226 (print) 1607-887X (online) 
DOI 10.1155/2018/8152032 

 

A family of discrete nonautonomous SIRVS models with general incidence is obtained from 
a continuous family of models by applying Mickens nonstandard discretization method. 
Conditions for the permanence and extinction of the disease and the stability of disease-free 
solutions are determined. Concerning extinction and persistence, the consistency of those 
discrete models with the corresponding continuous model is discussed: if the time step is 
sufficiently small, when we have extinction (permanence) for the continuous model, we also 
have extinction (permanence) for the corresponding discrete model. Some numerical 
simulations are carried out to compare the different possible discretizations of our 
continuous model using real data. 
 

 

Microfluidic chemiluminescence system with yeast saccharomyces cerevisiae for 
rapid biochemical oxygen demand measurement. 
 
Costa, Susana P. F.; Cunha, Edite; Azevedo, Ana M. O.; Pereira, Sarah A. P.; Neves, Ana F. D. C.; Vilaranda, André G.; Araújo, André R. T. S.; Passos, 
Marieta L. C.; Pinto, Paula C. A. G.; M.; Saraiva, Lúcia M. F. S.  
 
Publicação ACS Sustainable Chemistry & 
Engineering  
DOI 10.1021/acssuschemeng.7b04736 

 

A new automated chemiluminescence method resorting to sequential injection analysis (SIA) 
was developed to rapidly determine biochemical oxygen demand (BOD). The assay is based 
on the redox reaction between quinone and Baker’s yeast in the presence of organic 
substances. The formed active oxygen species reacted with luminol, under the catalytic action 
of ferricyanide, and increased chemiluminescence signal. The automation of the assay 
ensured a precise control of the reaction conditions and enabled a reduction of more than 
75-times in the reagents consumption and effluents production comparatively to BOD5. The 
sampling rate was widely improved with a flow rate of 8 cycles per hour. The method was 
applied to determine the BOD of ionic liquids (ILs) incorporating different chemical 
elements and deep eutectic solvents (DESs) combining choline chloride with varying 
hydrogen-bond donors. Differences in BOD and biodegradability were observed between 
tested compounds, with DESs showing, in general, higher BOD values and greater 
biodegradation than ILs. The results obtained in the developed bioassay demonstrated 
statistical correlation with the BOD5 method. Therefore, the developed methodology is a 
simple, economic and high-throughput alternative screening bioassay to the conventional 
method, with the potential to preliminarily assess the potential biodegradability of chemicals 
in the environment. 
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Safety evidence on the administration of Fucus vesiculosus L. (bladderwrack) 
extract and lamotrigine: data from pharmacokinetic studies in the rat. 
 
Ventura, Sandra; Rodrigues, Márcio; Falcão, Amílcar; Alves, Gilberto 
 
Publicação Drug and Chemical Toxicology, 1-7, 
2018 
ISBN 0148-0545 

 
 

Fucus vesiculosus is often incorporated in weight loss dietary supplements to improve weight 
loss in overweight adults. Obesity is a common condition in epilepsy patients and is indeed 
increasing in refractory epilepsy and in patients under polytherapy. Since lamotrigine (LTG) 
is a first-line antiepileptic drug, used in monotherapy or adjunctive therapy, the main 
objective of this work was to investigate the potential pharmacokinetic-based interactions 
between F. vesiculosus and LTG in rats. In a first pharmacokinetic study, a single oral dose 
of F. vesiculosus extract (575 mg/kg, p.o.) was co-administered with a single-dose of LTG 
(10 mg/kg, p.o.). In a second study, rats were orally pretreated with F. vesiculosus extract 
(575 mg/kg/day, p.o.) for 14 days and received LTG (10 mg/kg, p.o.) on the 15th day. In the 
control groups, rats received water instead of the extract. After LTG administration, blood 
samples were taken until 96 h post-dose, and LTG concentrations measured in plasma were 
submitted to a non-compartmental pharmacokinetic analysis. The co-administration of F. 
vesiculosus extract and LTG caused no significant changes in the drug kinetics. However, the 
repeated pretreatment with F. vesiculosus extract significantly reduced the peak 
concentrations of LTG and caused a slightly decrease in the extent of systemic drug exposure. 
Overall, based on these results, no significant clinical impact is expected from the 
administration of F. vesiculosus dietary supplements and LTG. 
 

 

How prevalent are psycoactive substances among health students? 
 
Araújo,  André; Cavaco, Odília; Leitão, João; Ventura, Sandra. 
 
Publicação BMC Health Services Research 2018, 
18(Suppl 2):O65 
DOI doi.org/10.1186/s12913-018-3444-8 

 

Consumption of psychoactive substances is widespread among young adolescents and young 
adults and constitutes a public health problem with significant consequences for individuals 
and societies throughout the world. The main consequences depend on the consumption 
pattern of the substance used and may result from the immediate or cumulative toxic effect 
of the substance consumed, from intoxication or psychoactive effects, or from addiction or 
addiction syndrome. Particularly alcohol and tobacco consumptions are the second and third 
risk factors of morbidity and mortality in Europe. Harmful use of alcohol, under acute and 
chronic conditions, can have serious developmental and social consequences, including 
violence, neglect and accidents, as well as health problems. Tobacco use also has negative 
consequences on health and social life. 
 

 

Saúde, bem-estar e atitude como fatores do desempenho escolar. 
 
Tomé, Francisco J. S.   
 
Publicação Revista FAFIRE  
N.º volume vol. 10 
ISBN 1982/5854 (impresso) 23585188 (on-line)  

  

No presente artigo, pretende se descrever as principais conclusões de um estudo relativo ao 
sucesso educativo dos alunos do ensino superior, atendendo a diversos critérios, 
nomeadamente em função dos estilos de vida, hábitos de estudo, uso das novas tecnologias 
de informação, gestão do tempo, autonomia, hábitos alimentares, atividade física, atitude 
perante a vida e participação cívica. Com base nos resultados obtidos, sugerem se medidas 
de melhoria do êxito educativo e tiram se algumas conclusões. 
 

 

Primary versus secondary source of data in observational studies and 
heterogeneity in meta-analyses of drug effects: a survey of major medical 
journals. 
 
Prada-Ramallal, Guillermo; Roque, Fatima; Herdeiro, Maria Teresa; Takkouche, Bahi; Figueiras, Adolfo 
 
Publicação BMC Medical Research Methodology  
ISBN 1471-2288  
DOI 10.1186/s12874-018-0561-3 

 

Background: The data from individual observational studies included in meta-analyses of 
drug effects are collected either from ad hoc methods (i.e. "primary data") or databases that 
were established for non-research purposes (i.e. "secondary data"). The use of secondary 
sources may be prone to measurement bias and confounding due to over-the-counter and 
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out-of-pocket drug consumption, or non-adherence to treatment. In fact, it has been noted 
that failing to consider the origin of the data as a potential cause of heterogeneity may change 
the conclusions of a meta-analysis. We aimed to assess to what extent the origin of data is 
explored as a source of heterogeneity in meta-analyses of observational studies. Methods: We 
searched for meta-analyses of drugs effects published between 2012 and 2018 in general and 
internal medicine journals with an impact factor > 15. We evaluated, when reported, the 
type of data source (primary vs secondary) used in the individual observational studies 
included in each meta-analysis, and the exposure- and outcome-related variables included in 
sensitivity, subgroup or meta-regression analyses. Results: We found 217 articles, 23 of which 
fulfilled our eligibility criteria. Eight meta-analyses (8/23, 34.8%) reported the source of data. 
Three meta-analyses (3/23, 13.0%) included the method of outcome assessment as a variable 
in the analysis of heterogeneity, and only one compared and discussed the results 
considering the different sources of data (primary vs secondary). Conclusions: In meta-
analyses of drug effects published in seven high impact general medicine journals, the origin 
of the data, either primary or secondary, is underexplored as a source of heterogeneity. 
 

 

Electrospun polymeric nanofibres as wound dressings: a review. 
 
Miguel, Sónia P.; Figueira, Daniela R.; Simões, Déborah; Ribeiro, Maximiano P.; Coutinho, Paula; Ferreira, Paula; Correia, Ilídio J.  
 
Publicação Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces  
N.º volume 169  
DOI 10.1016/j.colsurfb.2018.05.011 
 

Skin wounds have significant morbidity and mortality rates associated. This is explained by 
the limited effectiveness of the currently available treatments, which in some cases do not 
allow the reestablishment of the structure and functions of the damaged skin, leading to 
wound infection and dehydration. These drawbacks may have an impact on the healing 
process and ultimately prompt patients’ death. For this reason, researchers are currently 
developing new wound dressings that enhance skin regeneration. Among them, electrospun 
polymeric nanofibres have been regarded as promising tools for improving skin regeneration 
due to their structural similarity with the extracellular matrix of normal skin, capacity to 
promote cell growth and proliferation and bactericidal activity as well as suitability to deliver 
bioactive molecules to the wound site. In this review, an overview of the recent studies 
concerning the production and evaluation of electrospun polymeric nanofibrous membranes 
for skin regenerative purposes is provided. Moreover, the current challenges and future 
perspectives of electrospun nanofibrous membranes suitable for this biomedical application 
are highlighted. 
 

 

Biodegradability of several antipsychotic drugs: manual and automatic 
assessment. 
 
Pereira, Sarah A. P.; Costa, Susana P. F.; Cunha, Edite; Passos, Marieta L. C.; Araújo, André R. S. T.; Saraiva, M. Lúcia M. F. S.  
 
Publicação New Journal of Chemistry  
N.º volume 42 
ISBN 1144-0546 
DOI  10.1039/c8nj01636d 

The present study aims to assess the 5 day biochemical oxygen demand (BOD5) levels of 
several typical and atypical antipsychotic (AP) drugs to evaluate their degree of 
biodegradabilities. In recent times, the consumption of APs has seen a marked increase, and 
BOD5 can be a good parameter to evaluate the relative oxygen contents of these 
pharmaceuticals in polluted waters, effluents and wastewater. The Winkler method was 
implemented and after that, an automatized sequential injection analysis (SIA) method was 
used, aiming to overcome some drawbacks of the Winkler method. The degradation degree 
of these pharmaceuticals was determined from two perspectives: by using the theoretical 
oxygen demand (ThOD) value and the chemical oxygen demand (COD) value. From the 
results obtained with the second perspective, we could determine the degree of 
biodegradability of the AP drugs. The results of the Winkler method and the SIA system were 
quite similar. The SIA methodology is capable of operating as a screening method in any 
stage of a synthetic process in addition to being more environmentally friendly and cost-
effective. Overall, these studies presented promising perspectives for improvement in the 
removal of pharmaceuticals from waste effluents by assessing BOD values. 
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Evaluation of the effects of Citrus aurantium (bitter orange) extract on 
lamotrigine pharmacokinetics: Insights from in vivo studies in rats. 
 
Ventura, Sandra; Rodrigues, Márcio; Falcão, Amílcar; Alves, Gilberto  
 
Publicação Food and Chemical Toxicology  
ISBN 0278-6915  
DOI 10.1016/j.fct.2018.08.069  

 

Citrus aurantium extracts have thermogenic and lipolytic activities and are largely used for 
weight loss/management. Once epilepsy and obesity are prevalent comorbid conditions and 
herb-drug interactions can compromise antiepileptic drugs safety, we aimed to evaluate the 
effects of C. aurantium extract on the pharmacokinetics of lamotrigine (LTG) in rats. In the 
first pharmacokinetic study, a single oral dose of C. aurantium extract (164 mg/kg; p.o.) was 
administered with a single oral dose of LTG (10 mg/kg; p.o.). In the following study, the C. 
aurantium extract was daily administered (164 mg/kg; p.o.) during 14 days followed by a 
single dose of LTG (10 mg/kg; p.o.) on the 15th day. From the pharmacokinetic analysis, no 
significant effects were observed after the co-administration of C. aurantium extract and LTG. 
After the 14-day pre-treatment period, the main effects of the extract were limited to a 
significantly decrease in the time to reach peak drug concentration (tmax;p < 0.05). 
Considering the minor effects induced by C. aurantium extract on the pharmacokinetics of 
LTG in rats, no relevant interactions are expected to occur in the clinical practice. 
Notwithstanding, C. aurantium safety in patients under LTG therapy should be further 
assessed in controlled clinical trials. 
 

 

Antioxidant Status, Antidiabetic Properties and Effects on Caco-2 Cells of Colored 
and Non-Colored Enriched Extracts of Sweet Cherry Fruits. 
 
Gonçalves, Ana; Rodrigues, Márcio; Santos, Adriana; Alves, Gilberto; Silva, Luís  
 
Publicação Nutrients  
N.º volume 2018, 10, 1688 
ISBN 2072-6643  
DOI 10.3390/nu10111688  

 

This study aimed to compare three different extracts of Saco sweet cherry, namely the non-
colored fraction, colored fraction, and total extract concerning phenolic composition, 
antioxidant and antidiabetic potential, and erythrocytes’ protection and effects on Caco-2 
cells. Twenty-two phenolic compounds were identified using high-performance liquid 
chromatography with diode-array detection. Hydroxycinnamic acids were the most 
predominant in both the non-colored fraction and total extract, while cyanidin-3-O-
rutinoside was the main anthocyanin found in the colored fraction. The total extract was the 
most effective against 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl, nitric oxide, and superoxide radicals, 
and in the inhibition of α-glucosidase enzyme. The colored fraction revealed the best activity 
against hemoglobin oxidation and hemolysis. Regarding to Caco-2 cells, the colored extract 
exhibited the highest cytotoxic effects, while the total extract was the most efficient in 
protecting these cells against oxidative damage induced by tert-butyl hydroperoxide. 
 

 

Arbutus unedo L.: From Traditional Medicine to Potential Uses in Modern 
Pharmacotherapy. 
 
Morgado, Sandra; Morgado, Manuel; Plácido, Ana; Roque, Fátima; Duarte, Ana Paula  
 
Publicação Journal of Ethnopharmacology   
ISBN 0378-8741 
DOI 10.1016/j.jep.2018.07.004 

   

Ethnopharmacological relevance: Arbutus unedo L., the strawberry tree (Ericaceae family) is 
of increasing interest because of its common traditional, industrial, chemical and 
pharmaceutical uses. The plant is a typical evergreen plant of the Mediterranean basin, as 
well as of other regions with hot summers and mild rainy winters. This review covers the 
studies relevant to Arbutus unedo L. utilization in the current pharmacological therapy. 
Materials and methods: The available information on traditional uses, phytochemistry and 
biological activities of Arbutus unedo L. was collected from scientific databases through a 
search using the keywords 'Arbutus unedo L.' and/or 'strawberry tree' in 'Google Scholar', 
'Pubmed', 'Sciencedirect', 'SpringerLink', 'Web of Science - Clarivate Analytics' and 'Wiley'. 
Unpublished Ph.D. and M.Sc. dissertations were also consulted for chemical composition, 
biological activities and traditional uses of Arbutus unedo L. and for manual search of 
additional references. Results: The fruits of the plant have been traditionally used as 
antiseptics, diuretics and laxatives in folk medicine, while the leaves have been used due to 
their diuretic, urinary antiseptic, antidiarrheal, astringent, depurative and antihypertensive 
properties. According to the scientific literature survey, different extracts obtained from 
Arbutus unedo L. have demonstrated a high pharmacological potential due to their in vitro 
and preclinical antibiotic, antifungal, antiparasitic, antiaggregant, antidiabetic, 
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antihypertensive, anti-inflammatory, antitumoral, antioxidant, and spasmolytic properties. 
Conclusion: This review suggests that A. unedo is a promising source of phytopharmaceutical 
products. The potential advantages of Arbutus unedo are related with the presence of 
polyphenolic compounds in its composition. However, further studies are needed to 
ascertain some profitable effects in humans. The beneficial effects associated with this shrub 
suggest that Arbutus unedo can be used for the development of new drugs to treat diseases 
such diabetes, hypertension, among others. Nonetheless, the safety of the Arbutus unedo 
compounds should also be examined. 
 

 

Sildenafil citrate liposomes for pulmonary delivery by ultrasonic nebulization. 
 
Valle, María José D. J.; González, Pablo G.; Ribeiro, Maximiano P.; Araújo, André R. T. S.; Navarro, Amparo S. 
 
Publicação Applied Sciences  
N.º volume 2018, 8, 1291 
ISBN 2076-3417 
DOI 10.3390/app8081291 

 

Technological advances in lipid vesicles facilitate optimization of their properties to achieve 
therapeutic goals and promote alternative drug administration routes. Sildenafil citrate (SC) 
is orally administered for the treatment of pulmonary hypertension, but local release would 
be advantageous in terms of efficacy and safety. In the present study, liposomes from egg 
phosphatidylcholine and cholesterol loaded with SC, with and without d-α-tocopheryl 
polyethylene glycol 1000 succinate (Vit E TPGS), were prepared by sonication of the 
components. A transmembrane pH gradient was applied for active loading of liposomes, and 
the size, zeta potential, and entrapment efficiency (EE%) were determined. The liposomes 
were lyophilized and then nebulized. The nebulized samples were collected and the EE% 
was determined. The transmembrane pH gradient produced a significant increase in the EE% 
(from 17.68 ± 4.25% to 89.77 ± 7.64%) and, after lyophilization, the EE% remained the 
same as that of the originals, but the size and zeta potential were modified. EE% of liposomes 
decreased upon nebulization, particularly for those with Vit E TPGS. Thus, the additives used 
for lyoprotection reduced the impact of nebulization. Additional studies are essential, but 
according to these results, SC-loaded liposomes can be considered as suitable and safe 
carriers for the local release of sildenafil in the pulmonary system. 
 

 

Muscle fatigue in response to low-load blood flow-restricted elbow-flexion 
exercise: are there any sex differences? 
 
Mendonça, Gonçalo; Borges, Afonso; Teodósio, Carolina; Matos, Pedro; Correia, Joana; Vila-Chã, Carolina; Mil-Homens, Pedro; Pezarat-Correia, Pedro  
 
Publicação European Journal of Applied 
Physiology  
N.º volume 118 
ISBN 1439-6319  
DOI 10.1007/s00421-018-3940-x  

 

Purpose: This study aimed to determine whether men and women display a different 
magnitude of muscle fatigue in response to high-load (HL) and low-load blood flow-
restricted (LLBFR) elbow-flexion exercise. We also explored to which extent both exercise 
protocols induce similar levels of muscle fatigue (i.e., torque decrement). Methods: Sixty-two 
young participants (31 men and 31 women) performed dynamic elbow flexions at 20 and 
75% of one-repetition maximum for LLBFR and HL exercise, respectively. Maximum 
voluntary isometric contractions were performed before and after exercise to quantify muscle 
fatigue. Results: Men and women exhibited similar magnitude of relative torque decrement 
after both exercise protocols (p > 0.05). HL was more fatiguing (∆ torque output: 11.9 and 
23 N.m in women and men, respectively) than LLBFR resistance exercise (∆ torque output: 
8.3 and 15.4 N.m in women and men, respectively) in both sexes, but this was largely 
attenuated after controlling for the differences in volume load between protocols (p > 0.05). 
Conclusions: These data show that torque decrement in response to LLBFR and HL dynamic 
elbow-flexion exercise does not follow a sexually dimorphic pattern. Our data also indicate 
that, if performed in a multiple-set fashion and prescribed for a given volume load, elbow-
flexion LLBFR exercise induces similar levels of fatigue as HL acute training. Importantly, this 
occurs similarly in both sexes. 
 

 

The Influence of Tactical and Situational Variables on Offensive Sequences during 
Elite Football Matches. 
 
Sarmento, Hugo; Figueiredo, António; Lago-Peñas, Carlos; Milanovic, Zoran; Barbosa, António; Tadeu, Pedro; Bradley, Paul  
 
Publicação The Journal of Strength & 
Conditioning Research  
ISBN 1064-8011  

This study examined the influence of tactical and situational variables on offensive sequences 
during elite football matches. A sample of 68 games and 1694 offensive sequences from the 
Spanish La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, English Premier League and Champions 
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DOI 10.1519/JSC.0000000000002147  
 

League were analysed using chi-square and logistic regression analyses. Results revealed that 
counterattacks (OR=1.44; 95% CI: 1.13 to 1.83; P<0.01) and fast attacks (OR=1.43; 95% 
CI: 1.11 to 1.85; P<0.01) increased the success of an offensive sequence by 40% compared 
with positional attacks. The chance of an offensive sequence ending effectively in games from 
the Spanish, Italian and English Leagues were higher than in the Champions League. 
Offensive sequences that started in the pre-offensive or offensive zones were more successful 
than those started in the defensive zones. An increase of 1 second in the offensive sequence 
duration and an extra pass resulted in a decrease of 2% (OR=0.98; 95% CI: 0.98 to 0.99; 
P<0.001) and 7% (OR=0.93; 95% CI: 0.91 to 0.96; P<0.001), respectively in the probability 
of its success. These findings could assist coaches in designing specific training situations that 
improve the effectiveness of the offensive process. 
 

 

The effect of in-season short-term progressive plyometric training on Explosive 
actions of young soccer Players. 
 
Vila-Chã, Carolina; Viegas, Jorge; Serra, Nuno; Barbosa, António  
 
Publicação Egitania Sciencia  
N.º volume Especial SIEFLAS  
ISBN 1646-8848 

 

This study aimed to investigate the effect of 8 weeks of plyometric training on jumping, speed 
and change of direction speed (CoD) abilities of young soccer players. The training was 
applied twice a week, following a linear periodization model, with progressive increment in 
training volume [total volume per session: 45 to 88 foot contacts]. Eighteen young male 
soccer players (15.6 ± 0.5 years old, 1.77 ± 5.4 m tall, 65.8 ± 7.6 kg body weight) 
participated in the study and were randomly divided into two groups: (i) plyometric training 
group (PlyoG; n = 10); (ii) control group (CG; n = 8). The performance during the tasks 
of: (i) vertical jumps [Squat Jump (SJ) and Countermovement Jump (CMJ)]; (ii) velocity at 
10-m and 20-m; (iii) CoD (Illinois Agility Run Test) was evaluated before (PRE), at week 4 
(MID) and at the end of training (POS). After 8 weeks, a significant time*group interaction 
was observed for all studied variables (P <0.05). The PlyoG significantly increased jump 
height (SJ: + 11.3%, P <0.001, CMJ: + 11.2%, P <0.0001) and decreased the time at 10-m 
and 20-m (P <0.05) and in the agility test (-8.11%, P <0.0001). After 4 weeks of training, it 
was already possible to observe significant per- formance changes in jumping, sprinting and 
CoD tasks (improvements between 4.01% and 6.27%). In CG, no performance changes were 
ob- served during the 8 weeks of training. This study allowed us to conclude that a 
progressive plyometric training induces significant improvements in explosive action that are 
fundamental to soccer success. In addition, it was possible to include plyometrics training in 
normal training sessions without the need to increase the time or number of training 
sessions. This aspect is of particular relevance during the competitive season. 
 

 

Combinatorial identities associated with a multidimensional polynomial 
sequence. 
 
Cação, Isabel; Malonek,  Helmuth R.; Falcão, M. Irene; Tomaz, Graça 
 
Publicação Journal of Integer Sequences  
N.º volume 21 (2018) 
ISBN 1530-7638 

 

In this paper we combine the knowledge of different structures of a special Appell 
multidimensional polynomial sequence with the problem of establishing combinatorial 
identities. The elements of this special polynomial sequence have values in a Clifford algebra, 
are homogeneous hypercomplex differentiable functions of different degrees and their 
coefficients properties can be used to stress interesting matrix and combinatorial relations. 
 

 

 
Matrix approach to hypercomplex Appell polynomials. 

 
Aceto, Lidia; Malonek, Helmuth R.; Tomaz, Graça 
 
Publicação Applied Numerical Mathematics, 
116, 2-9, 2017 
ISBN 0168-9274 

 

Recently the authors presented a matrix representation approach to real Appell polynomials 
essentially determined by a nilpotent matrix with natural number entries. It allows to 
consider a set of real Appell polynomials as solution of a suitable first order initial value 
problem. The paper aims to confirm that the unifying character of this approach can also be 
applied to the construction of homogeneous Appell polynomials that are solutions of a 
generalized Cauchy–Riemann system in Euclidean spaces of arbitrary dimension. The result 
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contributes to the development of techniques for polynomial approximation and 
interpolation in non-commutative Hypercomplex Function Theories with Clifford algebras. 
 

 

An empirical study on combining diverse static analysis tools for web security 
vulnerabilities based on development scenarios. 
 
Nunes, Paulo; Medeiros, Ibéria; Fonseca, José; Neves, Nuno; Correia, Miguel; Vieira, Marco  
 
Publicação Computing  
N.º volume 101 
DOI 10.1007/s00607-018-0664-z 
   

Automated Static Analysis Tool (ASATs) are one of the best ways to search for vulnerabilities 
in applications, so they are a resource widely used by developers to improve their 
applications. However, it is well-known that the performance of such tools is limited, and 
their detection capabilities may not meet the requirements of the project regarding the 
criticality of the application. Diversity is an obvious direction to take to improve the true 
positives, as different tools usually report distinct vulnerabilities, however with the cost of 
also increasing the false positives, which may be unacceptable in some scenarios. In this 
paper, we study the problem of combining diverse ASATs to improve the overall detection of 
vulnerabilities in web applications, considering four development scenarios with different 
criticality goals and constraints. These scenarios range from low budget to high-end (e.g., 
business critical) web applications. We tested with five ASATs under two datasets, one with 
real WordPress plugins and another with synthetic test cases. Our findings revealed that 
combining the outputs of several ASATs does not always improve the vulnerability detection 
performance over a single ASAT. By using our procedure a developer is able to choose which 
is the best combination of ASATs that fits better in the project requirements. 
 

 

Development of a 4 stroke spark ignition opposed piston engine. 
 
Gregório, Jorge; Brojo, Francisco 
 
Publicação Open Engineering  
N.º volume 8 
ISBN 2391-5439 (online) 
DOI 10.1515/eng-2018-0039 
   

The purpose of this project was to develop a low-cost OP engine, 4-stroke, gasoline by joining 
two single-cylinder reciprocating internal combustion engines with side valves on the block, 
removing the heads. The chosed engine was Model EY15 of Robin America. Joining these two 
engine blocks together made possible to build an opposed-piston engine (OPE) with two 
crankshafts. In this new engine, the combustion chamber is confined to the space inside the 
cylinder between the piston heads and the chamber between the valves. The pistons move 
in the cylinder axis in opposite directions, a feature typical of opposed-piston engines. After 
building the engine, parameters characteristic of the OPE, such as: rotational speed, torque, 
fuel consumption and emissions, were measured on an Eddy currents dynamometer. With 
the collected data, power, specific consumption and overall efficiency were calculated, 
allowing to conclude that the motor with the opposed-piston configuration is less expensive 
and is more powerful. The development of the opposed-piston engine in this project has 
shown that it is feasible to build one engine from a different one already in use, reducing the 
manufacturing and development costs. In addition, higher power can be obtained with better 
specific fuel consumption and less vibration. 
 

 

Benchmarking static analysis tools for web security. 
 
Nunes, Paulo; Medeiros, Ibéria; Fonseca, José; Neves, Nuno; Correia, Miguel; Vieira, Marco  
 
Publicação IEEE Transactions on Reliability 
ISBN 0018-9529  
DOI 10.1109/TR.2018.2839339  

Static analysis tools are recurrently used by developers to search for vulnerabilities in the 
source code of web applications. However, distinct tools provide different results depending 
on factors such as the complexity of the code under analysis and the application scenario; 
thus, missing some of the vulnerabilities while reporting false problems. Benchmarks can be 
used to assess and compare different systems or components, however, existing benchmarks 
have strong representativeness limitations, disregarding the specificities of the environment, 
where the tools under benchmarking will be used. In this paper, we propose a benchmark 
for assessing and comparing static analysis tools in terms of their capability to detect security 
vulnerabilities. The benchmark considers four real-world development scenarios, including 
workloads composed of real web applications with different goals and constraints, ranging 
from low budget to high-end applications. Our benchmark was implemented and assessed 
experimentally using a set of 134 WordPress plugins, which served as the basis for the 
evaluation of five free PHP static analysis tools. Results clearly show that the best solution 
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depends on the deployment scenario and class of vulnerability being detected; therefore, 
highlighting the importance of these aspects in the design of the benchmark and of future 
static analysis tools. 
 

 

Imagem cinematográfica, construção da realidade e atratividade turística dos 
territórios. 
 
Oliveira, Nelson Clemente Santos Dias 
 
Publicação Revista Vista: revista de cultura visual 
da SOPCOM., Nº 2 Memória cultural, Imagem, 
Arquivo (2018) 
 

Na conjuntura global, em que vivemos, a imagem é determinante para o sucesso dos 
territórios, pois as imagens apelativas atraem investidores e visitantes ao passo que as 
imagens pouco atractivas os repelem. São várias as narrativas que concorrem para a formação 
da imagem holística dos territórios ou regiões. Tradicionalmente a maior parcela dessa 
função coube aos media impressos, mas o cinema tem vindo a jogar um cada vez mais 
importante papel em todo esse complexo processo. Isto porque o advento do cinema 
desencadeou um novo hábito cultural que modificou as modalidades de lazer e rapidamente 
introduziu profundas alterações nos costumes de milhões de pessoas um pouco por todo o 
mundo. De facto, diversas pesquisas têm demonstrado que o cinema e a publicidade, em 
conjunto ou separados, são responsáveis, se não pela criação, pelo menos pela difusão, em 
grande escala, da maior parte da iconografia da sociedade de consumo. Também para o 
turismo a imagem joga um papel determinante, por essa razão neste trabalho procurou 
refletir-se o papel do cinema no complexo processo de formação de imagens turísticas 
apelativas, tomando como objecto de estudo a região da Serra da Estrela. 
 

 

A Cobertura da Morte de Figuras Públicas na Imprensa Portuguesa. Contributos 
para uma categorização das personagens mediáticas. 
 
Mota, Joana Martins 
 
Publicação Mediapolis, nº6, pp. 77-93, março 
de 2018 
ISBN 978-989-26-1249-2 
 

A morte de figuras públicas assume relevância para os media, dada a presença dos valores-
notícia da morte e da notoriedade. No entanto, não basta que se verifiquem estes critérios, 
para que estejamos perante um grau de noticiabilidade estanque. A partir do estudo da morte 
de 20 figuras públicas, chegámos a diferentes tratamentos por parte dos três jornais diários 
selecionados – o Correio da Manhã, o Diário de Notícias e Jornal de Notícias. Concluímos, 
pois, que a maior ou menor noticiabilidade se prende, quer com o estatuto da personalidade, 
quer com o posicionamento editorial do meio de comunicação social e ainda com algumas 
contingências do período em que ocorre o acontecimento. Assim, propomos   categorização 
das figuras públicas, cuja morte foi alvo de cobertura mediática, com base no estudo dos 
diferentes estatutos de personalidades, como heróis, mitos, celebridades, estrelas e fama, 
alguns dos quais diretamente dependentes dos media e, outros, oriundos dos estudos 
narrativos. 
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Um centro sem fronteiras: com Helder Macedo, pelo mundo. 
 
Fonseca, Ana M. 
 
Evento A Europa no mundo e o mundo na 
Europa: crise e identidade. Livro de atas 
Local Braga: CECS 
ISBN 978-989-8600-72-1  

A obra literária e ensaística de Helder Macedo reflete o percurso existencial de um homem 
que incessantemente cruzou fronteiras – da África do Sul, onde nasceu, até Inglaterra, onde 
viveu a maior parte da sua vida, com passagens pelo Moçambique colonial, pelo Brasil e, 
naturalmente, por Portugal. Mas mais do que fronteiras físicas, Helder Macedo distingue-se 
pelo atravessamento dos limites de um povo ou nação: firme na recusa de essencialismos e 
na defesa de uma identidade plural, tanto em termos individuais como coletivos, o escritor 
acredita que a riqueza nos vem da multiplicidade e da assunção de um lugar no mundo que 
se abra à presença do outro. O nosso objetivo passa, assim, por percorrer alguns romances 
de Helder Macedo, assim como parte da sua produção ensaística, na tentativa de discutir os 
contributos que este notável intelectual português pode trazer para um repensar da(s) 
crise(s) na Europa e para a redefinição das identidades coletivas. 
 

 

Municípios Portugueses em declínio e fortemente em declínio. 
 
Natário, Maria M.; Fernandes, Gonçalo; Braga, Ascensão; Daniel, Ana 
 
Evento PROCEEDINGS of 24th APDR Congress 
ISBN 978-989-8780-05-8  

Os municípios de baixa densidade apresentam uma realidade socioeconómica e dinâmicas 
territoriais penalizadoras, assumindo-se a grande maioria como regiões em declínio ou 
fortemente em declínio. A trajetória negativa de sustentabilidade demográfica e territorial 
com repercussões inestimadas requer uma reflexão por parte dos académicos e das 
autoridades nacionais para desenhar estratégias e políticas capazes de inverter essa tendência 
mas adaptadas à especifidade de mais ou menos em declínio. Assim, o objetivo deste artigo 
é definir uma classificação das regiões em declínio e crescimento para os municípios de baixa 
densidade portugueses com base num conjunto de indicadores (Desenvolvimento 
Demográfico, Evolução da População, Desenvolvimento de Pessoas Empregadas, Média da 
Taxa de Desemprego 20 anos, Desenvolvimento do Desemprego). Pretende-se assim 
identificar o grupo de municípios que apresenta maior situação de risco, em Declínio e 
Fortemente em Declínio. O estudo envolve 159 concelhos de Portugal continental com 
menos de 20.000 habitantes, à data dos censos de 2001. 
 

 

Educação, Autoemprego e Perceções/Education, Self-Employment and 
Perceptions. 
 
Gabriel, Vitor; Saraiva, Helena; Fernandes, Gonçalo; Sanchez-Garcia, Jose; Hernandez-Sánchez, Brizeida 
 
Evento "Actas das XXVIII Jornadas Luso-
Espanholas de Gestão Científica – 
Interioridade e Competitividade: Desafios 
Globais da Gestão" 
ISBN 978-972-8681-72-2 

No contexto internacional, diversos países têm procurado integrar o tema do 
empreendedorismo nos currícula escolares. Neste contexto, pretende-se com este trabalho 
responder a uma lacuna empírica em termos de investigação, analisando o papel da educação 
para o empreendedorismo nas intenções de autoemprego dos cidadãos. Para este propósito, 
recorreu-se a uma amostra ampla e de geografia variada, formada por quarenta países de 
diversas geografias com diferentes níveis de desenvolvimento, com no intuito de identificar 
eventuais diferenças de perceção entre os cidadãos desses países e de apurar determinantes 
dessas mesmas perceções, tomando em consideração variáveis potencialmente promotoras 
e outras potencialmente mediadoras.  
Tendo em conta consideração os resultados obtidos, foi possível concluir, por um lado, pela 
verificação de uma clara heterogeneidade nas perceções dos cidadãos dos países estudados, 
razão para se acreditar que estas sejam influenciadas pelo efeito país de origem e padrão de 
desenvolvimento. Por outro lado, foi igualmente possível concluir que as dimensões 
relacionadas com o interesse, as habilidades, os conhecimentos e as atitudes, no âmbito da 
educação para o empreendedorismo, podem contribuir positivamente para a explicação da 
intenção empreendedora, ajudando assim à criação de futuros negócios.  
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Evolução da cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha e perspetivas 
futuras: o caso da Região Centro / Castilla Y León. 
 
Silva, Paula M. C. D. S.; Natário, M. M. S. 
 
Evento PROCEEDINGS of 24th APDR Congress 
ISBN 978-989-8780-05-8  

 

Para esbater as desigualdades regionais da União Europeia (UE) e contribuir para uma europa 
mais igualitária e regiões mais integradas, quer no próprio país quer a nível europeu, 
surgiram os programas operacionais temáticos, regionais ou transfronteiriços. A importância 
dos processos de cooperação para o desenvolvimento e competitividade dos territórios, teve 
grande visibilidade a partir dos primeiros programas de cooperação transfronteiriça, a 
iniciativa comunitária INTERREG foi o instrumento comunitário adotado para promover e 
consolidar a cooperação territorial, combater as disparidades regionais e alcançar o objetivo 
da coesão territorial da União Europeia. Desde o seu início o programa de cooperação 
transfronteiriça já vigorou durante três períodos de programação com a designação de 
INTERREG, passando no período 2007-2013 a denominar-se como Programa Operacional de 
Cooperação Transfronteiriça Espanha Portugal (POCTEP). Dada a importância que os 
projetos de cooperação transfronteiriça tiveram para a coesão dos territórios, a União 
Europeia consagrou a cooperação territorial como um objetivo da política regional entre 
2007 e 2013. Deste modo, o objetivo deste trabalho é mostrar como evoluiu a cooperação 
transfronteiriça entre Portugal e Espanha, com particular realce para a cooperação Centro / 
Castilla y León. Será feita a análise sobre o percurso dos Programas de Iniciativa Comunitária 
(PIC) INTERREG e POCTEP e as perspetivas de cooperação na fronteira entre Portugal e 
Espanha para 2014-2020 e finaliza-se com uma análise aos projetos aprovados nas três 
convocatórias do POCTEP na área de cooperação Centro / Castilla y León. 
 

 

Pascal Trapezoids Emerging from Hypercomplex Polynomial Sequences. 
 
Cação, Isabel; Falcão, M. Irene; Malonek, Helmuth R.; Tomaz, Graça 
 
Evento Proceedings Book of MICOPAM2018, pp. 
136-141, outubro, 2018 
ISBN 978-86-6016-036-4 

The construction of two dierent representations of special Appell polynomials in (n+1) real 
variables with values in a Cliord algebra suggested to explore the relation between the 
respective coecients. Properties of sequences resulting from such relation and an interesting 
trapezoidal array of their elements are pointed out. 
 

 

Caraterização das atividades lúdicomotoras em crianças da cidade da Guarda. 
Associação entre prática lúdica, imc e aptidão física. 
 
Silva, Andreia; Marta, Carlos; Vila-Chã, Carolina  
 
Evento Livro de Abstracts – XIII SIEFLAS 
ISBN 978-972-8681-70-8 
DOI 10.13140/RG.2.2.15038.18244   

 

Introdução: Assiste-se, em Portugal, à crescente preocupação com o sedentarismo entre as 
crianças em idade escolar, associado à elevada taxa de obesidade infantil e ao aumento de 
iliteracia motora. Paradoxalmente, parecem colocar-se cada vez mais obstáculos às 
oportunidades de as crianças realizarem atividades lúdicas não dirigidas. Objetivo: O estudo 
tem como objetivo verificar as associações entre o número e tipo de jogos realizados por 
sujeitos pré-púberes as componentes de aptidão física (ApF) e o índice de massa corporal 
(IMC). Metodologia: A amostra foi constituída por 108 crianças (66 do género feminino e 42 
do masculino), de 10 e 11 anos, do agrupamento de escolas da área urbana da Guarda, sem 
doenças pediátricas crónicas ou limitações ortopédicas. Para a recolha de dados referentes 
aos jogos praticados foi utilizada uma entrevista padronizada, adaptada de Serra (1992). As 
práticas lúdicas foram considerados segundo as categorias mutuamente exclusivas da 
tipologia do mesmo autor. A avaliação da ApF incluiu testes de capacidade aeróbia, 
flexibilidade, força e resistência muscular, através dos protocolos da bateria de testes 
Fitnessgram e velocidade (20m). Resultados: Os dados revelaram o quase desaparecimento 
de jogos de lançamento no tempo livre das crianças, registando-se também valores muito 
baixos nos de saltos e outros com bola (exceptuando-se os de cariz desportivo). Merece ainda 
realce o facto de os jogos realizados fora da escola (FE) atingirem quase o dobro das 
referências aos praticados em meio escolar (ME). Verificaram-se correlações significativas e 
negativas entre: (i) o IMC e jogos com bola (desportivos ou tradicionais) realizados em ME 
(r = -0,258, p= 0,007) e (r = -0,196, p= 0,042), respetivamente; (ii) a massa corporal e 
número total de jogos em ME (r = -0,294, p= 0,002) e os jogos de corrida e perseguição 
em ME (r = -0,281, p= 0,003). Observaram-se correlações significativas e positivas entre: (i) 
total de jogos realizados em ME e força abdominal (r = 0,216, p= 0,025); flexibilidade 



42 

membros inferiores (direita r = 0,241, p= 0,012) e (esquerda r = 0,240, p= 0,013), 
respetivamente; (ii) jogos desportivos com bola em ME e jogos de descoberta e velocidade 
de corrida (r = -0,372, p= 0,000) e (r = -0,215, p= 0,025), respetivamente; (iii) jogos 
desportivos com bola FE e teste do “vaivém” (r = 0,297, p= 0,002) e velocidade de corrida 
(tempo registado: r = -0,376, p= 0,000). Conclusão: As crianças desta amostra com massa 
corporal e IMC mais elevados praticam menos jogos de Atividade Física, nomeadamente no 
que concerne aos jogos com bola (desportivos e tradicionais) e de corrida e perseguição. Os 
dados realçaram a associação entre o tipo e quantidade de jogos realizados em cada um dos 
contextos analisados e algumas componentes da ApF. Perante estes resultados, pode 
considerar-se que jogar com os seus pares, no recreio escolar ou fora dele, além dos 
benefícios que proporciona a outros domínios do desenvolvimento, desempenha um papel 
fundamental na melhoria da ApF. 
 

 

Avaliação da intensidade de esforço durante aulas de grupo _ uma comparação 
entre as modalidades de step coreografado e step atlético. 
 
Simão, Ana; Vaz, Cláudia; Jorge, Bernardete; Vila-Chã, Carolina  
 
Evento Livro de Abstracts – XIII SIEFLAS 
ISBN 978-972-8681-70-8 
 

Introdução: Entre as modalidades de grupo que os ginásios oferecem, o step, continua a ser 
uma das aulas mais populares. Esta modalidade pode contribuir para a melhoria da aptidão 
cardiovascular e da composição corporal da população em geral, podendo ser realizada por 
praticantes iniciantes a mais avançados. Contudo, o esforço subjacente a esta modalidade 
pode ser influenciado pelo tipo de coreografia e estrutura da aula. Atualmente, o step segue 
duas linhas distintas: uma que se centra mais na sua vertente coreografada, em que as 
habilidades motoras são realizadas em sintonia com um determinado estilo musica [step 
coreografado (SC)] e outra mais centrada no seu impacto fisiológico, constituída 
essencialmente por habilidades motoras básicas [step atlético (SA)]. Objetivo: Este estudo 
teve como objetivo avaliar e comparar a intensidade de esforço (frequência cardíaca e 
perceção subjetiva de esforço) ao longo de uma aula de step coreografada e de uma aula de 
step atlético. Metodologia: A amostra foi constituída por 7 sujeitos do género feminino 
[idade= 21,3 ± 1,12 anos; estatura = 1,65 ± 0,06 m; peso corporal= 58,8 ± 7,89 kg, 
índice de massa corporal = 21,6 ± 2,68 Kg.m-2 e frequência cardíaca (FC) de repouso= 
63,9 ± 7,79 bpm]. A amostra foi submetida a duas sessões (uma de step e outra de step 
atlético) de 45 minutos, com a plataforma de step a 15 cm e com uma cadência musical de 
132 bpm. Entre sessões foi dado um intervalo de repouso de 48h. A intensidade de esforço 
foi avaliada através da monitorização da frequência cardíaca (sistema de registo Zephyr 
BioHarness). Posteriormente foi calculada a FC de reserva de cada uma das participantes e 
foi determinada as zonas de intensidade de acordo com os níveis indicados pelo ACSM 
(2011). No final de cada aula, foi também avaliada a perceção subjetiva de esforço (RPE - 
escala de Borg). Resultados: A FC média obtida ao longo dos 45 minutos de aula de SC e SA 
foi de 157 ± 18,3 bpm e 158,1 ± 7,1 bpm, respetivamente. Isto significa que que as 
participantes realizaram as aulas a uma intensidade média de 69,2 ± 13,5 (SC) e 69,7 ± 6,2 
(SA) da FC de reserva, não se verificando diferenças significativas entre as duas vertentes de 
step (p> 0,73). Contudo, uma análise mais pormenorizada do esforço ao longo da aula 
indicou que na aula de SA, as participantes passaram 70 ± 8,8% do tempo em atividade 
vigorosa (60 a 80% da FCreserva) enquanto que no SC passaram apenas 50 ± 10,3% do 
tempo de aula nesta zona de treino (p > 0,05). Não foram verificadas diferenças significativas 
relativamente ao tempo despendido noutras zonas de treino (intensidade muito leve, leve, 
moderada ou quase máxima), entre modalidades. No final da aula de SA (16,67 ± 1), a RPE 
foi significativamente superior ao observado no final da aula de SC (15,44 ± 0,73). 
Conclusões: Estes resultados indicam que ambas as modalidades permitem praticar exercício 
físico de intensidade moderada a vigora, estando em consonância com as recomendações 
apresentadas pela ACSM (2011). Contudo o step atlético aplicado neste estudo implicou que 
as participantes passassem mais tempo da aula numa zona de treino de intensidade vigorosa. 
 

 

 
 
 
 
 
 



43 

Novel trends in scaling up machine learning algorithms. 
 
Lopes, Noel; Ribeiro, Bernardete  
 
Evento 16th IEEE International Conference on 
Machine Learning and Applications (ICMLA), 
2017 
Data e local 18-21 Dec. 2017, Cancun, Mexico 
ISBN 978-1-5386-1418-1  
DOI 10.1109/ICMLA.2017.00-90 

Big Data has been a catalyst force for the Machine Learning (ML) area, forcing us to rethink 
existing strategies in order to create innovative solutions that will push forward the field. This 
paper presents an overview of the strategies for using machine learning in Big Data with 
emphasis on the highperformance parallel implementations on many-core hardware. 
The rationale is to increase the practical applicability of ML implementations to large-scale 
data problems. The common underlying thread has been the recent progress in usability, 
cost effectiveness and diversity of parallel computing platforms, specifically, the Graphics 
Processing Units (GPUs), tailored for a broad set of data analysis and Machine Learning tasks. 
In this context, we provide the main outcomes of a GPU Machine Learning Library (GPUMLib) 
framework, which empowers researchers with the capacity to tackle larger and more complex 
problems, by using high-performance implementations of wellknown ML algorithms. 
Moreover, we attempt to give insights on the future trends of Big Data Analytics and the 
challenges lying ahead. 
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A Ética e os Valores dos alunos do Instítuto Politécnico da Guarda. 
 
Tomé, F.; Oiveira, E. 
 
Tipo de comunicação Poster  
Evento IV Congresso RESAPES 
Data e local 22/6/2018, Lisboa 
 
  

A ética e os valores são cada vez mais importantes para o exercício de qualquer profissão. O 
objeto de estudo deste trabalho é analisar a atitude dos alunos da Licenciatura de 
Contabilidade e Gestão do primeiro ano do ensino superior e a existência de valores e 
comportamentos éticos necessários ao seu futuro profissional. Com este estudo, pretende-
se acompanhar a evolução do comportamento ético ao longo do seu percurso académico.  
A metodologia utilizada passou pela elaboração de um questionário que avalia em que 
medida a intensidade moral e as suas diversas dimensões, estão associadas à tomada de 
decisão ética. De seguida foi administrado a setenta alunos das Licenciaturas de Gestão e de 
Contabilidade do 1º ano do Instituto Politécnico da Guarda. Na etapa seguinte com o auxílio 
do programa SPSS foi feito o tratamento estatístico das variáveis éticas e sociodemográficas, 
de forma a detetar fenómenos potencialmente associados ao comportamento ético.  
Os resultados obtidos do tratamento estatístico são confrontados com estudos similares e 
com o quadro teórico subjacente. A análise dos resultados permitiu inferir as práticas mais 
cometidas pelos alunos, seu nível de gravidade, bem como identificar os fatores inibidores 
da fraude académica. Finalmente, são apresentadas reflexões sobre as implicações da prática 
de fraude e formas de as inibir. 
 

 

Economic Polices according to the keynesian Model. 
 
Tomé , Francisco 
 
Tipo de comunicação Comunicação oral 
Evento Istambul Esenyurt University - Erasmus + 
Week 
Data e local 26/3/2018 Istambul 
 
  

The classic paradigm of the economy of full employment. Keynesian model and economic 
multiplicative effects. Implications in terms of economic policies. Evidences in Turquish 
economie. Practical applications. Criticisms of the keynes model and new theoretical 
developments. 
 

 

A cobertura da morte de Salazar, Sá Carneiro, Álvaro Cunhal e Mário Soares na 
Imprensa. 
 
Martins, Joana 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento Os Media no Portugal Contemporâneo: 
da ditadura à democracia 
Data e local 18 e 19 de outubro de 2019, 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. 
 
  

A morte é um tema transversal em todas as sociedades e ocupa um espaço importante dos 
media contemporâneos. A mediatização da morte das figuras públicas assume um interesse 
particular pelo seu caráter público, criando novas formas de ritualização, como as descritas 
por Dayan e Katz no que diz respeito aos cerimoniais televisivos. 
Os meios de comunicação social assumem a morte como um dos critérios de noticiabilidade 
e, nesse sentido, fazem dela notícia sempre que a proximidade ou notoriedade da pessoa 
envolvida, o inesperado da ocorrência ou a negatividade do caso adquirem força suficiente 
para se transformar em valores-notícia, tal como os tipifica Galtung e Ruge.  
Foi intenção desta investigação explorar o tratamento noticioso dado à morte de António de 
Oliveira Salazar, Francisco Sá Carneiro, Álvaro Cunhal e Mário Soares, quatro figuras políticas 
proeminentes, separadas pelos regimes em que figuraram como líderes políticos, pelas 
décadas que separam as suas mortes e pelas suas ideologias. Quisemos, pois, perceber o 
tratamento noticioso da morte dos quatro líderes, em três jornais diários portugueses 
(Correio da Manhã, Diário de Notícias e Jornal de Notícias), através de uma análise 
quantitativa e qualitativa da cobertura noticiosa de cada um destes acontecimentos.  
Analisando os ecos da morte de três figuras tão díspares como Salazar, Sá Carneiro, Álvaro 
Cunhal e Mário Soares, abrangendo circunstâncias e incidentes tão diversos como a morte 
por doença ou o inesperado de um acidente de avião, foi nossa intenção debruçarmo-nos 
sobre a evolução do tratamento jornalístico, mas também de diferentes abordagens e de 
narrativas específicas sobre as diferentes figuras públicas.  
As nossas conclusões apontam no sentido de algumas transformações, que abarcam não só 
a espetacularização da informação, mas também a intensificação da noticiabilidade da morte 
associada à relevância e aos diferentes graus das figuras públicas. Os resultados deste estudo 
não são alheios às mutações narrativas dos media ao longo das últimas décadas, 
nomeadamente no que diz respeito às transformações económicas, tecnológicas e culturais 
da comunicação e do jornalismo. Nesta medida, detetámos alguns mecanismos do discurso 
no jornalismo que nos ajudam a posicionar em termos do tratamento mediático da morte, 
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centrando-nos na questão dos valores de noticiabilidade enquanto critérios que podem 
ajudar a explicar o caminho percorrido rumo à espetacularização e ao predomínio da 
informação-espetáculo defendido por autores como Ramonet (1999), Wolton (1999) ou 
Debord (2002). 
 

 

Transformar as instituições de ensino superior através da responsabilidade social. 
 
Abreu, Rute; Rei, Constantino; Cardão, Pedro 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento XV Foro Internacional Sobre Evaluación 
De La Calidad De La Investigación Y La 
Educación Superior 
Data e local Santander, 10-12 de Maio de 2018 
 
  

Introdução: Dada globalização do Ensino Superior, torna-se indispensável que as Instituições 
desenvolvam estratégias de responsabilidade social, no seu dia-a-dia, para evidenciarem o 
sucesso do passado, criando valor no presente, demonstrando a sustentabilidade no futuro 
e, acima de tudo, divulgando a sua transformação para os stakeholders. Assim, essas 
estratégias promovem, para cada IES, a missão, a visão, valores e princípios que conduzem à 
implementação de processos e práticas, sendo essencial o desenho de uma linha de 
coerência entre a sua execução e o estrito cumprimento das obrigações legais. 
Objetivos: Esta investigação apresenta um SRS, formalmente, estabelecido nas normas NP e 
ISO. 
Método: É desenvolvido um método com enquadramento teórico da RS, com a revisão da 
literatura (normativos, legislação e artigos científicos), e empírico (estatísticas e relatórios), 
de modo a transformar a IES nas áreas da Educação, Formação, Emprego, Inserção 
Socioprofissional e Desenvolvimento Local Sustentável. 
Resultados: A introdução da RS nas IES é, fundamental, na fase de planeamento, dado que 
permite fixar os estudantes aos territórios e garante a melhor alocação do investimento 
público e privado. Todavia, há um longo caminho a percorrer. 
Conclusões: A transformação das IES através RS nas estratégias de Educação e Formação é 
essencial para criar ambientes inovadores, altamente favoráveis ao desenvolvimento, 
permitindo enfrentar problemas concretos de desertificação e decréscimo económico e, 
ainda, garantindo a intervenção do Ensino Superior na Sociedade. 
 

 

Fontes de Inovação das PME Portuguesas: Tendências e Alterações da Última 
Década. 
 
Natário, Maria Manuela Santos; Oliveira, Pedro Miguel Duarte 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento XXVIII Jornadas Luso-Espanholas de 
Gestão Científica 2018, com o tema: 
Interioridade e Competitividade: Desafios 
Globais 
Data e local 7 - 10 de fevereiro de 2018, 
Instituto Politécnico da Guarda, Portugal 
 
  

O objetivo deste estudo é analisar as alterações nas fontes de informação para inovar 
utilizadas por parte das pequenas e médias empresas (PME) portuguesas comparando dois 
períodos: 2002-2004 e 2010-2012. Para o efeito utilizaram-se os dados do Inquérito 
Comunitário à Inovação (CIS - Community Innovation Survey) publicados em 2004 (CIS 4) 
e 2014 (CIS 2012). A análise dos dados revela que na década de 2002-2012 houve uma maior 
incidência das atividades de inovação nas PME, devido principalmente ao uso de recursos de 
conhecimento da empresa e dos seus clientes. A interação com o sistema científico e 
tecnológico foi modesta, embora entre os dois períodos analisados se tenha detetado nas 
médias empresas um apreciável aumento relativo das fontes relacionadas – designadamente 
instituições de ensino superior, Estado e centros de investigação. 
 

 

Evolução do Número de Alunos no Instituto Politécnico da Guarda- Aplicação de 
um Modelo Matemático. 
 
Rosa, Maria Cecília Santos; Natário, Maria Manuela Santos;  Salgado, José Miguel Rodrigues; Daniel, Ana Cristina Marques; Braga, Ascensão Maria 
Martins 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento XXVIII Jornadas Luso-Espanholas de 
Gestão Científica 2018, com o tema: 
Interioridade e Competitividade: Desafios 
Globais 
Data e local 7 - 10 de fevereiro de 2018, 
Instituto Politécnico da Guarda, Portugal 
 

O objetivo deste artigo é a aplicação de um modelo matemático, estruturado em classes, para 
efetuar previsões do número de alunos para o Instituto Politécnico da Guarda (IPG), para os 
próximos cinco anos letivos (2017/2018 a 2021/2022). Apresenta-se o estudo da evolução e 
previsão do número de alunos inscritos da instituição de ensino superior e das quatro Escolas 
que o integram. O modelo apresentado tem uma dinâmica interna que representa o fluxo de 
alunos que transitam de um ano letivo para o ano letivo seguinte, uma dinâmica externa que 
descreve o fluxo de alunos que ingressam ou deixam a instituição. Com base nos dados 
históricos do período de 1986/87 a 2016/2017 vão ser construídos três cenários de projeções 
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  para o período de 2017/2018 a 2021/2022, por forma a quantificar o número de alunos que 
se irão inscrever no futuro por escola e para o IPG como um todo. 
 

 

Hábitos tabágicos numa comunidade de enfermeiros da região centro de 
Portugal. 
 
Silva, Paulino; Barbosa, Maria Hermínia; Fonseca, Cecília 
 
Tipo de comunicação Poster  
Evento 1ª jornadas de investigação clinica do 
Centro Académico Clínico das Beiras 
Data e local 30 de novembro de 2018, Covilhã 
 
  

Os enfermeiros têm um papel crucial, por serem vistos na comunidade como um dos grupos 
com mais literacia em saúde. Pretendeu-se com este estudo conhecer os hábitos tabágicos 
dos enfermeiros da comunidade em estudo, avaliar o grau de dependência e a motivação 
para cessação. O estudo apoiou-se numa metodologia quantitativa, descritiva e transversal. A 
população alvo foram todos os enfermeiros de uma comunidade da região centro de 
Portugal. Utilizou-se um protocolo de recolha de dados, distribuído a toda a população alvo 
via correio eletrónico institucional. Obtevese uma amostra de 208 enfermeiros. Dos 
respondentes, 19% referiu ter fumado pelo menos um cigarro na última semana, com uma 
média de idade de início de consumo os 18,5 anos e uma média de anos de consumo de 17,5 
anos. Dos participantes fumadores, 52,5% revelaram um grau de dependência à nicotina 
muito baixa e 20% uma dependência baixa. Dos participantes fumadores 95% manifestaram 
baixa motivação e 5% moderada motivação para a cessação tabágica. Com este estudo foi 
possível conhecer a realidade dos hábitos tabágicos de uma comunidade de enfermeiros, 
permitindo delinear estratégias/atividades que possibilitem mitigar a problemática do 
tabagismo, procurando melhorar a qualidade da saúde da pessoa e comunidade e 
consequentemente aumentar os ganhos em saúde.  
  

 

The impact of silymarin and (+)-epigallocatechin gallate on the pharmacokinetics 
of oxcarbazepine in rats. 
 
Ferreira, Ana; Rodrigues, Márcio; Marques, Alexandre; Falcão, Amílcar; Alves, Gilberto 
 
Tipo de comunicação Comunicação 
Evento XLVIII Reunião da Sociedade Portuguesa 
de Farmacologia, XXXVI Reunião de 
Farmacologia Clínica e XVII Reunião de 
Toxicologia 
Data e local 5-7 de fevereiro de 2018, 
Lisboa/Portugal 
 
  

The search for therapeutically useful P-glycoprotein (P-gp) inhibitors has been triggered by 
the recognition of the clinical importance of P-gp–mediated multidrug resistance in 
numerous diseases, namely epilepsy. As several flavonoids share some of the optimal 
properties of an ideal P-gp inhibitor, the interest in these phytochemical compounds has 
gained relevance over the last years. Herein, we evaluate the individual potential of silymarin 
and (-)-epigallocatechin gallate (EPG), as well as of their dual combinations, in improving the 
pharmacokinetics of the antiepileptic drug oxcarbazepine (OXC) and its active metabolite 
licarbazepine (LIC) in rats. 
Adult male Wistar rats (n = 6 per group) were intraperitoneally pretreated with individual 
flavonoids [silymarin (25 mg/kg) or EPG (25 mg/kg)], dual flavonoid combinations 
[silymarin/EPG 1:1 (12.5/12.5 mg/kg), silymarin/EPG 1:3 (6.25/18.75 mg/kg) or silymarin/EPG 
3:1 (18.75/6.25 mg/kg)] or verapamil (25 mg/kg, a classic P-gp inhibitor used as a positive 
control), 1 h before a single intraperitoneal dose of OXC (50 mg/kg). Blood samples were 
collected at several pre-specified time points until 12 h. An independent study was also 
conducted to evaluate the plasma-to-brain biodistribution considering the same 
experimental and control groups in which plasma and brain samples were collection at 1.5 
h after OXC administration. All the samples were prepared and analysed by HPLC for 
determination of LIC and OXC concentrations.  
Pretreatment with dual silymarin/EPG combinations originated peak plasma concentrations 
(Cmax) of OXC and LIC that only differed in 14-18% to those achieved in the presence of the 
positive control verapamil; whereas the pretreatment with them individually originated lower 
(31-36%) Cmax values of OXC. Despite LIC Cmax, either with individual or combined 
flavonoids, did not significantly differed from verapamil, the silymarin/EPG 1:1 combination 
originated Cmax values 21% superior to that obtained in the verapamil group. No significant 
differences were observed for OXC and LIC in the time to reach Cmax (tmax) in both 
flavonoid and verapamil groups. Moreover, the effects promoted by silymarin/EPG 
combinations on the magnitude of systemic exposure to OXC and LIC were also reflected in 
the corresponding drug levels attained in the brain (biophase). These results evidence the 
synergistic effect of silymarin and EPG in enhancing the degree of systemic exposure to OXC 
and LIC in rats, which occurred in a comparable extent to that observed with verapamil. 
Our findings support the combined use of flavonoid-type P-gp inhibitors and P-gp substrate 
antiepileptic drugs as a potential therapeutic strategy in the management of 
pharmacoresistant epilepsy. 
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Rufinamide is a new antiepileptic drug approved for seizures treatment associated with 
Lennox-Gastaut syndrome. Regarding the recent introduction of rufinamide in antiepileptics’ 
armamentarium, there are aspects that deserve to be deepened in animals. So, to support 
future pharmacokinetic studies, this work aimed to validate a fast and simple high-
performance liquid chromatography (HPLC) method for rufinamide quantification in mouse 
plasma and brain, liver and kidney tissues. Aliquots (100 μL) of plasma or tissues 
homogenates were spiked with known amounts of rufinamide and chloramphenicol 
(internal standard). Compounds were extracted by protein precipitation using cold 
acetonitrile followed by liquid-liquid extraction with dichloromethane. Their separation was 
accomplished using a LiChroCART® Purospher Star column (C18, 55 x 4 mm; 3 μm) 
protected by a LiChroCART® Purospher Star pre-column (C18, 4 x 4 mm; 5 μm) at 35°C. 
Mobile phase [water/acetonitrile (82:18, v/v)] was isocratically pumped at 1.0 mL/min and 
detection was performed using a diode-array detector set at 210 nm. A preliminary in vivo 
pharmacokinetic study was also performed by orally administering rufinamide (10 mg/kg) to 
mice. This method was validated according to international guidelines for bioanalytical 
method validation and showed to be selective and linear (r2≥ 0.9918) over the concentration 
range of 0.1-30 μg/mL. The overall imprecision was lower than 14.5% and inaccuracy ranged 
between -14.6% and 15%. In all tested matrices, rufinamide recoveries varied between 73.1% 
and 85.2%. This method was successfully applied in a preliminary pharmacokinetic study, 
suggesting to be a useful bioanalytical tool to support further non-clinical pharmacokinetic-
based studies involving rufinamide. 
Keywords: high-performance liquid chromatography, mouse, pharmacokinetics, rufinamide. 
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Intranasal administration provides good absorption to the blood stream, but also a direct 
route to the brain [1]; it is, however, limited to administration of small volumes. The use of 
prodrugs to increase drug solubility in intranasal delivery is still an unexplored strategy for 
brain targeting. Therefore, the main idea of this work was to use fosphenytoin as a proof of 
concept model to show that drug phosphorylation can enhance brain bioavailability of poorly 
soluble molecules through intranasal administration. The objective was to develop and 
characterize different formulations comprising a mucoadhesive polymer (MAP) and a 
thermosensitive polymer (TSP), alone or in combination, and study the effect of the addition 
of fosphenytoin to these vehicles. In combination, higher concentrations of TSP and MAP 
were incompatible. However, at lower concentrations of TSP, the addition of MAP resulted 
in stable dispersions, with thermoreversible behavior. The addition of fosphenytoin to MAP 
alone had no significant effect in the rheological behavior of the preparation, but drug 
addition to 15% (w/w) TSP led to an increase in viscosity, and anticipation of the gelling 
temperature. Drug addition to mixtures of MAP and higher concentrations of TSP led to the 
formation of a precipitate, but resulted in stable solutions when TSP was at 12 and 13% 
(w/w), with increased viscosity. We successfully prepared several stable mucoadhesive and/or 
thermoreversible formulations of fosphenytoin with different rheological properties. 
Selected preparations will proceed to ex vivo release and permeation studies.  
References  
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Adenocarcinoma accounts for 90% of colorectal cancer cases. Increasing reports suggest that 
the consumption of sweet cherries plays important roles in the prevention and/or attenuation 
of chronic diseases, such as cancer, due to their bioactive constitution, namely in phenolics. 
In this work, we prepared three extracts through solid-phase extraction: a total extract, a 
fraction I (rich in non-coloured phenolics) and a fraction II (rich in coloured phenolics). The 
three extracts were used to determine their phenolic profile by liquid chromatography with 
diode array detection (LC-DAD), and their biological potential, in respect to antioxidant 
activity (nitric oxide (•NO) and superoxide radicals (O2●-)), to protect human erythrocytes 
against the peroxyl radical (ROO•), and to inhibit the proliferation of treated human colon 
adenocarcinoma Caco-2 cells. The phenolic profile analyzed by LC-DAD method led to the 
identification of 22 phenolic compounds. In respect to the antioxidant activity, Saco showed 
great antioxidant potential in a concentration-dependent manner, demonstrated through the 
•NO and O2●- radicals, and to protect erythrocytes against oxidative damage. In addition, 
the three extracts also showed ability to inhibit the proliferation of treated Caco-2 cells. Our 
work demonstrated that Saco extracts are an excellent source of phenolics which possess a 
great capacity to capture reactive species and to reduce the viability of treated Caco-2 cells. 
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Adenocarcinoma accounts for 90% of the colorectal cancers. Increasing reports suggest that 
the consumption of sweet cherries plays important roles in the prevention and attenuation 
of chronic diseases, such as cancer, due to their bioactive composition, including the 
presence of phenolics. In this work, we prepared three extracts through solid-phase 
extraction: (i) total extract, (ii) fraction I (rich in non-coloured phenolics) and (iii) fraction 
II (rich in coloured phenolics). The three extracts were used to determine their phenolic 
profile by LC-DAD, and their biological potential, in respect to antioxidant activity (nitric 
oxide (•NO) and superoxide radicals (O2•-)), to protect human erythrocytes against the 
peroxyl radical (ROO•), and to inhibit the proliferation of human colon adenocarcinoma 
Caco-2 cells. The LC-DAD analysis allowed the identification of 22 phenolics, being 17 non-
phenolics and 4 anthocyanins. Hydroxycinnamic acids and cyanidin-3-O-rutinoside were the 
main ones. In respect to the antioxidant activity, Saco extracts showed great antioxidant 
potential in a concentration-dependent manner, demonstrated through the •NO and O2•- 
radicals. The total extract was the most active. On the other hand, the coloured fraction was 
the most effective in the protection of erythrocytes against oxidative damage. The three 
extracts also showed ability to inhibit the proliferation of treated Caco-2 cells, standing out 
the activity of the coloured fraction. Our work demonstrated that Saco extracts are an 
excellent source of phenolics, with great capacity to capture reactive species and to reduce 
the viability of treated Caco-2 cells.  
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Introduction: Paullinia cupana, also known as Guarana, presents stimulating actions and 
thermogenic effects, therefore it may be useful for obesity treatments. Patients with epilepsy 
have a higher risk of developing obesity, so it is possible to find these patients taking P. 
cupana-containing products along with widely used antiepileptic drugs, such as phenytoin 
(PHT), a narrow therapeutic index drug.  
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  Aim: To investigate in rats a potential pharmacokinetic-based herb-drug interaction between 
P. cupana seed extract and PHT.  
Methods: Two different pharmacokinetic studies were performed. In the first study, rats of 
the experimental group were administrated with a single oral dose of P. cupana extract 
suspension (821 mg/kg) followed by the administration of a single oral dose of PHT solution 
(150 mg/kg). The rats of the control group were administrated with the corresponding 
volume of the vehicle of the extract (carboxymethylcellulose aqueous solution). In the 
second study, rats of the experimental group were pre-treated with an oral P. cupana extract 
suspension (821 mg/kg) for 14 consecutive days, while rats of the control group received the 
vehicle of the extract. On the 15th day, both groups were administrated with a single oral 
dose of PHT solution (150 mg/kg). In both studies, at different time points after PHT dosing, 
multiple blood samples were collected through a cannula placed in a lateral tail vein. These 
blood samples were then centrifugated and plasma was collected. Plasma concentrations of 
PHT and its main metabolite, 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin (HPPH), were 
determined by HPLC-DAD.  
Results: It was found a significant statistical delay in the median time to reach the peak plasma 
concentration (tmax) of PHT and HPPH in the rats treated simultaneously with P. cupana 
extract and PHT, comparing to the rats of the control group. In this study, differences were 
also observed in the extent of systemic exposure to PHT and HPPH, which was lower in the 
rats that received the extract (as assessed by AUC0-12 for PHT, and AUC0-12, AUC0-24, AUC0-
t and AUCall for HPPH). In the pre-treatment study, it was also notorious a delay in the tmax 
of PHT and HPPH in the rats of the experimental group, comparing to the control group. 
Similarly, it was also observed that the extent of systemic exposure to PHT and HPPH was 
lower in rats pre-treated with the extract (as assessed by AUC0-12 and AUC0-24 for PHT and 
AUC0-12 for HPPH). Furthermore, it was observed a slight weight loss in the rats treated with 
the extract during 14 consecutive days. 
Conclusion: Overall, this study revealed an herb-drug interaction between P. cupana and 
PHT. Therefore, the use of herbal medicinal products containing P. cupana seed extract and 
PHT should be avoided. 
Acknowledgments: Project POCI-01-0145-FEDER-007491; Project UID/Multi /00709/2013; 
and CENTRO-01-0145-FEDER-000013. 
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G. cambogia (malabar tamarind) supplements and extracts, with 20 to 60% of hydroxycitric 
acid, are being consumed for weight loss and management mainly due to the 
appetitesuppressant, anti-obesity and hypolipidemic activities. Considering that obesity is a 
comorbid condition of epilepsy and that the simultaneous administration of herbal 
supplements and antiepileptic drugs can result in serious clinical complications, the aim of 
this study was to investigate the effects of a commercial standardized G. cambogia extract on 
the pharmacokinetics of lamotrigine (LTG), a broad-spectrum antiepileptic drug, in Wistar 
rats.  
Pharmacokinetic studies were designed to investigate the potential herb-drug interaction 
between G. cambogia extract and LTG. In the first study, rats were concomitantly treated with 
G. cambogia (821 mg/kg) and LTG (10 mg/kg) by oral gavage. In the second study, rats were 
pre-treated with G. cambogia (821 mg/kg/day) for 14 days followed by LTG administration 
(10 mg/kg) on the fifteenth day. Rats of the control groups received the vehicle of the extract 
and LTG. Blood samples were collected at several pre-specified time points after LTG 
administration for 96 hours. After that, the plasma concentrations of LTG were analysed by 
HPLC and the drug concentration-time profiles obtained were submitted to a 
noncompartmental pharmacokinetic analysis. 
The effects of the simultaneous administration of G. cambogia extract and LTG were marked 
by the delayed time to reach the peak plasma concentration (tmax), but no statistically 
significant differences were found in the plasma concentrations of LTG between both groups 
(G. cambogia versus vehicle). In contrast, the effects of G. cambogia pretreatment during 14 
days resulted in a significant decrease (34%) of peak concentration (Cmax) and a reduction 
of tmax comparatively to control (vehicle) group. 
These results indicate that G. cambogia extract has a significant impact on the 
pharmacokinetics of LTG. So, the simultaneous administration of G. cambogia extract and 
LTG should be avoid in order to ensure LTG efficacy and minimize the consequences 
associated with this potential interaction. 
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Marine algae are emergent sources of prebiotics and anti-obesity agents. Fucus vesiculosus is 
a small edible brown seaweed often incorporated in weight loss dietary supplements. Obesity 
and epilepsy are actually comorbid conditions and obesity is increasing in refractory epilepsy 
and in patients under polytherapy. Once lamotrigine (LTG) is a first-line antiepileptic drug 
used in several epilepsy syndromes, the objectives of this work were to investigate the 
potential pharmacokinetic-based interactions between F. vesiculosus and LTG in rats. In the 
first pharmacokinetic study, a single oral dose of F. vesiculosus extract (575 mg/kg, p.o.) was 
coadministered with a single-dose of LTG (10 mg/kg, p.o.). In the second study, rats were 
orally pre-treated with F. vesiculosus extract (575 mg/kg/day, p.o.) for 14 days and LTG (10 
mg/kg, p.o.) was administered on the 15th day. In the control groups, rats received the same 
volume of water instead of the extract. Blood samples were collected until 96 h after LTG 
post-dose administration and LTG concentrations were measured in plasma by HPLC-DAD. 
The results were then submitted to a non-compartmental pharmacokinetic analysis. The co-
administration of F. vesiculosus extract and LTG resulted in no significant change in the drug 
kinetics. However, the repeated pre-treatment with F. vesiculosus extract significantly 
reduced the peak concentrations of LTG and caused a slightly decrease in the extent of 
systemic drug exposure. 
Overall, based on these results, no significant clinical impact is expected from the 
administration of dietary supplements containing F. vesiculosus extracts and LTG. 
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A Laranja-amarga, também conhecida como laranja de Sevilha (Citrus aurantium), é nativa da 
Asia tropical, mas amplamente cultivada nas regiões mediterrânicas. Tem sido utilizada para 
tratar indigestão, diarreias, insónia, ansiedade e epilepsia. Nas últimas duas décadas os 
extratos de C. aurantium têm sido utilizados para a perda de peso corporal e no controlo do 
apetite devido à presença de p-sinefrina, que tem demonstrado atividade termogénica e 
lipolítica. A lamotrigina (LTG) é um fármaco antiepilético de amplo espectro de ação, que 
apresenta variabilidade interindividual na sua farmacocinética. Desta forma, o objetivo deste 
estudo foi avaliar o efeito da administração do extrato padronizado de C. aurantium na 
farmacocinética de LTG em ratos Wistar. Num primeiro estudo foram administradas 
oralmente uma dose de extrato de C. aurantium (164 mg/kg, p.o.) e uma dose de LTG (10 
mg/kg, p.o.) aos animais do grupo experimental. No segundo estudo foram administradas, 
oralmente, durante 14 dias, no grupo experimental, uma dose de extrato de C. aurantium 
(164 mg/kg, p.o.). No 15º dia foi feita a administração de uma dose de LTG (10 mg/kg, p.o.). 
Nos grupos controlo de cada estudo foi administrado o volume correspondente do veículo 
do extrato (água). Após administração do extrato e da LTG, em cada estudo, foram colhidas 
amostras de sangue durante 96 horas a tempos pré-especificados. As concentrações de LTG 
foram quantificadas no plasma por HPLC e os perfis concentração-tempo obtidos foram 
submetidos a uma análise farmacocinética e estatística. Não foram observados efeitos 
significativos resultantes da coadministração do extrato de C. aurantium e da LTG, e após 14 
dias de pré-tratamento com o extrato os efeitos mais significativos foram observados na 
diminuição do tempo para alcançar as concentrações máximas de LTG (tmax; p < 0,05). 
Considerando estes efeitos, não é expectável que ocorram interações farmacocinéticas 
relevantes em doentes tratados com LTG e C. aurantium. 
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Citrus aurantium extracts are being consumed as dietary supplements for at least two decades 
for weight loss/weight management, sports performance, as well as for appetite control due 
to its thermogenic and lipolytic activities. Actually, epilepsy and obesity are prevalent 
comorbid conditions and considering that herb-drug interactions can indeed compromise 
the safety of antiepileptic drugs, this work was designed to evaluate the effects of C. 
aurantium extract on lamotrigine (LTG) pharmacokinetics in rats. In the first 
pharmacokinetic study, a single dose of C. aurantium extract (164 mg/kg; p.o.) was orally 
administered with a single dose of LTG (10 mg/kg; p.o.). In the following study, the same 
herbal extract was administered daily during 14 days in the same oral dose (164 mg/kg; p.o.) 
and then, on the 15th day, LTG was administered (10 mg/kg; p.o.). Rats in the control groups 
received the same volume of vehicle of the extract instead of the extract itself. LTG 
concentrations were determined in plasma by HPLC-DAD from blood samples collected until 
96 h post-dose. From the pharmacokinetic analysis, no significant effects were found after 
the co-administration of C. aurantium extract and LTG. The effects of the 14-day C. aurantium 
extract pretreatment period were limited to a significantly decrease in the time to reach peak 
drug concentration (tmax; p < 0.05). Based on these minor effects caused by C. aurantium 
extract on LTG pharmacokinetics in rats, no relevant interactions are expected to occur in 
the clinical practice. 
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Consumption of psychoactive substances is widespread among young adolescents and young 
adults and constitutes a public health problem with significant consequences for individuals 
and societies throughout the world. The main consequences depend on the consumption 
pattern of the substance used and may result from the immediate or cumulative toxic effect 
of the substance consumed, from intoxication or psychoactive effects, or from addiction or 
addiction syndrome. Particularly alcohol and tobacco consumptions are the second and third 
risk factors of morbidity and mortality in Europe. Harmful use of alcohol, under acute and 
chronic conditions, can have serious developmental and social consequences, including 
violence, neglect and accidents, as well as health problems. Tobacco use also has negative 
consequences on health and social life. 
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O Processo de Bolonha provocou uma remodelação do espaço europeu de ensino superior, 
pretendendo nivelar a formação, sendo como tal objetivo desta investigação analisar e 
comparar os sistemas de ensino e os cursos de formação de professores do 1º CEB em dois 
estados membros pertencentes à União Europeia, Portugal e República Checa. A escolha 
destes estados membros prende-se com o facto de as autoras deste artigo, docentes 
universitárias portuguesas, terem realizado uma experiência Erasmus+ na República Checa 
em 2017. Esta investigação tem como objetivo realçar as semelhanças, mas também destacar 
as diferenças existentes entre estes dois países em relação ao sistema de ensino e à formação 
de professores, assim como analisar inquéritos aplicados a estudantes 
universitáriosportugueses e checos(futuros professores), nos quais lhes foi pedido para se 
pronunciarem sobre a satisfação em relação à nova formação de professores. A partir de uma 
amostra de conveniência não probabilística utilizou-se, como técnica de recolha de dados, 
um inquérito por questionário aplicado a um total de 36 inquiridos (N=36), dos quais 23 
são estudantes checos e 13 são portugueses. Os resultados da investigação realizada apontam 
para a satisfação dos estudantes em relação à nova formação de professores. 
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O Referencial de Educação para o Desenvolvimento (RED) tem por objetivo desenvolver a 
compreensão e consciencialização “dos problemas do desenvolvimento e das desigualdades 
a nível local e mundial, num contexto de interdependência e globalização, com a finalidade 
de promover o direito e o dever de todas as pessoas e de todos os povos a participarem e 
contribuírem para um desenvolvimento integral e sustentável” (RED, 2016, p. 5). O objetivo 
deste trabalho, desenvolvido por alunos do 2º ano de Educação Básica da ESECD-IPG, no 
âmbito da Unidade Curricular de Formação Pessoal e Social, no ano letivo 2017/2018, é 
mostrar as atividades criadas e operacionalizadas, por estes alunos, com crianças do pré-
escolar, tendo por base os diferentes temas preconizados pelo documento referido (RED): 
Desenvolvimento; Interdependência e Globalização; Pobreza e Desigualdades, Justiça Social, 
Cidadania Global e Paz. Os resultados foram muito positivos e mostraram que é possível 
consciencializar as crianças em idades precoces para problemáticas tão presentes na 
sociedade atual.  
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O presente artigo, elaborado no âmbito do Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
(PES) do curso de mestrado em Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB) da 
ESECD do IPG, pretende aferir e compreender as perceções da criança na educação pré-
escolar na sua entrada para o 1º ciclo do ensino básico. O contexto de transição entre o pré-
escolar e o 1º CEB origina grandes transformações para a vida das crianças tanto a nível 
cognitivo como social. É nosso entender que estas mudanças implicam desafios vários, de 
que são exemplo as relações sociais existentes em contexto informal e não formal e a 
passagem para o ensino formal (ambiente, espaço, tempos, contextos e tipos de 
aprendizagem). O método utilizado foi o inquérito por entrevista, aplicado a 11 crianças em 
três momentos distintos (maio, outubro e dezembro) na transição entre o pré-escolar e o 1º 
CEB, com idades entre os 5 e os 7 anos, tendo as mesmas sido realizadas em dois 
estabelecimentos de ensino da cidade da Guarda. 
Os resultados obtidos mostram as expetativas, medos e crenças da criança neste período de 
transição permitindo que o educador/professor tenha uma visão mais alargada das 
necessidades das crianças nesta fase tão importante da sua vida. 
 

 

A Princesa e a Ervilha. 
 
Dinis, Cláudia; Cordeiro, Urbana 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento III Jornadas  de  Educação Desafios, 
Práticas e Reflexões 
Data e local 6 - 7 de novembro - ESECD IPG 
 
  

A nossa investigação incide numa análise crítica e reflexiva, no que concerne ao conto A 
Princesa e a Ervilha de Hans Christian Andersen, segundo o Referencial de Educação para o 
Desenvolvimento. Neste contexto, referiremos a sua exploração e importância a nível da 
exequibilidade de futuras Práticas Pedagógicas a promover e fomentando aprendizagens 
ativas e por descoberta significativa. 
Neste âmbito, o conto integra os temas: Pobreza e Desigualdade; Justiça Social; Cidadania; 
Desenvolvimento; Paz. Os subtemas subjacentes são: Pobreza e exclusão social; 
Desigualdades, Paz, Direitos Humanos, democracia e Desenvolvimento; Diversidade cultural 
e visões do mundo. 
No que concerne aos Descritores de Desempenho salientamos: identificar situações de bem-
estar pessoal e coletivo; revelar curiosidade sobre o que se passa na comunidade local e no 
mundo; entender a noção de necessidades básicas dos seres humanos; perceber a relação 
entre a riqueza e a possibilidade de satisfação de uma pluralidade de necessidades humanas; 
perceber a relação entre a pobreza e a não satisfação de necessidades básicas. 
Como objetivos fundamentais, referimos como cruciais: compreender o desenvolvimento na 
sua contextualização histórica, os principais conceitos e indicadores associados; refletir 
criticamente sobre formas de ação que visem a transformação social e que contribuam para 
a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas; compreender a interdependência entre 
processos de enriquecimento e de empobrecimento. 
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Era uma vez... a Menina dos Fósforos. 
 
Martins, Helena; Cordeiro, Urbana 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento III Jornadas  de  Educação Desafios, 
Práticas e Reflexões 
Data e local 6 - 7 de novembro - ESECD IPG 
 
  

A nossa investigação incide numa análise crítica e reflexiva, no que concerne ao conto A 
Menina dos Fósforos de Hans Christian Andersen, segundo o Referencial de Educação para 
o Desenvolvimento. Neste contexto, referiremos a sua exploração e importância a nível da 
exequibilidade de futuras Práticas Pedagógicas a promover e fomentando aprendizagens 
ativas e por descoberta significativa. 
Neste âmbito, o conto integra os temas: Pobreza e Desigualdade; Justiça Social; Cidadania; 
Desenvolvimento; Paz. 
Os subtemas subjacentes são: Pobreza e exclusão social; Desigualdades, Paz, Direitos 
Humanos, democracia e Desenvolvimento; Diversidade cultural e visões do mundo. 
No que concerne aos Descritores de Desempenho salientamos: identificar situações de bem-
estar pessoal e coletivo; revelar curiosidade sobre o que se passa na comunidade local e no 
mundo; entender a noção de necessidades básicas dos seres humanos; perceber a relação 
entre a riqueza e a possibilidade de satisfação de uma pluralidade de necessidades humanas; 
perceber a relação entre a pobreza e a não satisfação de necessidades básicas. 
Como objetivos fundamentais, referimos como cruciais: compreender o desenvolvimento na 
sua contextualização histórica, os principais conceitos e indicadores associados; refletir 
criticamente sobre formas de ação que visem a transformação social e que contribuam para 
a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas; compreender a interdependência entre 
processos de enriquecimento e de empobrecimento. 
 

 

"A Menina dos Fósforos " 
 
Martins,  Helena; Cordeiro, Urbana 
 
Tipo de comunicação Poster  
Evento III Jornadas de Educação Desafios, 
Práticas e Reflexões 
Data e local 6 - 7 de novembro - ESECD IPG 
 
  

Numa perspetiva  interdisciplinar, efetuamos uma análise crítica e reflexiva, no que concerne 
ao conto A Menina dos Fósforos de Hans Christian Andersen, segundo o Referencial de 
Educação para o Desenvolvimento. 
Incidimos na sua exploração e importância a nível da exequibilidade de futuras Práticas 
Pedagógicas a promover, fomentando aprendizagens ativas e por descoberta significativa. 
Neste âmbito, emergem os temas: Pobreza e Desigualdade; Justiça Social; Cidadania; 
Desenvolvimento; Paz. 
Os subtemas subjacentes são: Pobreza e exclusão social; Desigualdades, Paz, Direitos 
Humanos, democracia e Desenvolvimento; Diversidade cultural e visões do mundo. 
No que concerne aos Descritores de Desempenho salientamos: identificar situações de bem-
estar pessoal e coletivo; revelar curiosidade sobre o que se passa na comunidade local e no 
mundo; entender a noção de necessidades básicas dos seres humanos; perceber a relação 
entre a riqueza e a possibilidade de satisfação de uma pluralidade de necessidades humanas; 
perceber a relação entre a pobreza e a não satisfação de necessidades básicas. 
Destacamos os objetivos: compreender o desenvolvimento na sua contextualização histórica, 
os principais conceitos e indicadores associados; refletir criticamente sobre formas de ação 
que visem a transformação social e que contribuam para a melhoria da qualidade de vida de 
todas as pessoas; compreender a interdependência entre processos de enriquecimento e de 
empobrecimento. 
 

 

Era uma  vez... a Cabana do Pai Tomás. 
 
Almeida, Lurdes; Cordeiro, Urbana 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento III Jornadas de Educação Desafios, 
Práticas e Reflexões 
Data e local 6 - 7 de novembro - ESECD IPG 
 
  

A nossa investigação incide numa análise crítica e reflexiva, no que concerne ao conto, Era  
uma  vez, a Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe, segundo o Referencial de 
Educação para o Desenvolvimento e  numa  perspetiva interdiscuiplinar. Referiremos os 
temas, os subtemas, os objetivos e os descritores de desempenho. 
Objetivos: compreender situações de segurança, violência, guerra e ausência de Paz; - 
sensibilizar para a questão do Outro e atenção às suas dificuldades, necessidades e limitações: 
físicas; psíquicas e sociais, ou económicas; reconhecer o respeito pelos Direitos Humanos 
como imperativo, do combate às desigualdades, à pobreza e à exclusão social; vivenciar 
valores; descobrir valores sentimentos e afetos; conhecer os Direitos Humanos, democracia 
e desenvolvimento; perceber que a construção da Paz exige o esforço continuado de todas 
as pessoas, instituições e comunidades; fomentar atitudes que levem a uma maior equidade 
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social; refletir criticamente sobre formas de ação que visem a transformação social e que 
contribuam para a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. 
 

 

A Cabana do Pai Tomás. 
 
Almeida Lurdes; Cordeiro, Urbana 
 
Tipo de comunicação Poster 
Evento III  Jornadas da Educação 
Data e local 6 - 7 de novembro - ESECD IPG 
 
  

Numa  perspetiva interdisciplinar incidimos e  aprofundamos a análise crítica e reflexiva, do 
conto,  A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe, segundo o Referencial de 
Educação para o Desenvolvimento. 
Exploramos os temas, os subtemas, os objetivos e os descritores de desempenho.  
Salientamos os objetivos: compreender situações de segurança, violência, guerra e ausência 
de Paz;  sensibilizar para a questão do Outro e atenção às suas dificuldades, necessidades e 
limitações: físicas; psíquicas e sociais, ou económicas; reconhecer o respeito pelos Direitos 
Humanos como imperativo, do combate às desigualdades, à pobreza e à exclusão social; 
vivenciar valores; descobrir valores sentimentos e afetos; conhecer os Direitos Humanos, 
democracia e desenvolvimento; perceber que a construção da Paz exige o esforço continuado 
de todas as pessoas, instituições e comunidades; fomentar atitudes que levem a uma maior 
equidade social; refletir criticamente sobre formas de ação que visem a transformação social 
e que contribuam para a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. 
 

 

O Fato  Novo  do   Sultão. 
 
André,  Ana; Cordeiro, Urbana 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento III Jornadas  de  Educação Desafios, 
Práticas e Reflexões 
Data e local 6 - 7 de novembro - ESECD IPG 
 
  

Incidiremos numa análise crítica e reflexiva, no que concerne ao conto, O Fato Novo do 
Sultão, de Guerra Junqueiro, segundo o Referencial de Educação para o Desenvolvimento. 
Neste contexto, referiremos a sua exploração e importância, a nível da exequibilidade das 
Práticas Pedagógicas, de modo a promover e fomentar aprendizagens ativas e significativas. 
Salientaremos os temas fundamentais: o Desenvolvimento; a Pobreza e Desigualdades e a 
Justiça Social. Os subtemas subjacentes: visões de futuro, alternativas e transformação social; 
desigualdades, pobreza e exclusão social; direitos, deveres e responsabilidades; construção 
da justiça social. 
No que concerne aos descritores de desempenho destacamos: desenvolver o respeito por 
outros povos e suas culturas; perceber a relação entre a riqueza e a possibilidade de satisfação 
de uma pluralidade de necessidades humanas; perceber a relação entre a pobreza e a não 
satisfação de necessidades básicas; Manifestar sensibilidade para com situações de injustiça, 
desigualdade e falta de liberdade. 
Como objetivos fundamentais surgem como cruciais: valorizar a diversidade de culturas, 
sociedades e mundivisões, atribuindo-lhes uma relevância equitativa; reconhecer o respeito 
pelos direitos humanos como imperativo para a implementação de políticas coerentes de 
combate às desigualdades, à pobreza e à exclusão social; compreender a justiça social como 
um processo que exige o esforço continuado de todas as pessoas, instituições e 
comunidades. 
 

 

Coração de Mãe. 
 
Almeida,  Lurdes;  Cordeiro, Urbana 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento III Jornadas  de  Educação Desafios, 
Práticas e Reflexões 
Data e local 6 - 7 de novembro - ESECD IPG 
 
  

No delinear do nosso estudo, relativamente à área do português, no que concerne à 
Expressão e Comunicação - Domínio da Linguagem Oral e abordagem à Escrita, pretendemos 
desenvolver nas crianças a linguagem e a comunicação oral. Este aspeto é fundamental e de 
extrema importância, desde o nível Pré-escolar, criando oportunidades enriquecedoras para 
o desenvolvimento de capacidades linguísticas das crianças.  
Enfatizamos e defendemos uma perspetiva ativa, conducente ao desenvolvimento da 
literacia, enquanto competência global, essencial e crucial, as crianças partem da leitura da 
realidade das imagens, observando, manipulando, explorando, promovendo e fomentando 
aprendizagens ativas e significativas, interpretando e questionando para que serve a escrita, 
mesmo sem saber ler. 
Neste contexto, durante a exequibilidade da PES, criamos, suscitamos e promovemos 
diálogos, que visassem o uso correto da construção frásica, quer em acontecimentos diários, 
quer em diversas temáticas exploradas, ou incidindo no conto de histórias.  
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Neste âmbito, as atividades realizadas e desenvolvidas incidiram na leitura, na interpretação 
e reconto da história Coração de Mãe, de Isabel Minhós Martins, enfatizando a sua exploração 
e importância a nível da exequibilidade de futuras práticas pedagógicas. Neste sentido, foram 
definidos os seguintes objetivos: promover uma aprendizagem motivadora, lúdica e 
interativa; proporcionar diversas situações de leitura, a vários níveis; fomentar a capacidade 
de leitura correta e expressiva; incentivar a imaginação; desenvolver a criatividade. 
 

 

Estranhões e Bizarrocos e outros Seres sem exemplo. 
 
Martins  Helena;  Cordeiro, Urbana 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento III Jornadas  de  Educação Desafios, 
Práticas e Reflexões 
Data e local 6 - 7 de novembro - ESECD IPG 
 
  

A  nossa  história  foi   trabalhada, durante a exequibilidade da PES II, abrangendo  diversas 
áreas  de  estudo,  como por  exemplo:  o  português, a  expressão  dramática  e  plástica. 
Neste contexto, referiremos a sua exploração e importância, a nível da exequibilidade  de  
futuras Práticas Pedagógicas, de modo a promover e fomentar aprendizagens ativas e 
significativas. Segundo o Referencial de Educação para o Desenvolvimento, o conto  integra 
os  seguintes temas fundamentais: a pobreza e desigualdades e a justiça social; cidadania; o 
desenvolvimento e paz. os subtemas subjacentes são: pobreza e exclusão social; direitos, 
deveres e responsabilidades; desigualdades, paz, direitos humanos; democracia; 
desenvolvimento; diversidade  cultural  e visões do mundo. 
No que concerne aos Descritores de Desempenho destacamos: perceber a relação entre a 
riqueza e a possibilidade de satisfação de uma pluralidade de necessidades humanas; 
perceber a relação entre a pobreza e a não satisfação de necessidades básicas; manifestar 
sensibilidade para com situações de injustiça, desigualdade e falta de liberdade; desenvolver 
o respeito por outros povos e suas culturas. Como objetivos fundamentais surgem como  
cruciais: refletir criticamente  sobre  formas  de ação  que visem a  transformação  social e  a  
melhoria  da qualidade  de  vida de  todas   as  pessoas; compreender a a interdependência  
entre processos de enriquecimento   e   empobrecimento.  
 

 

A Menina dos Fósforos 
 
Martins  Helena; Cordeiro, Urbana 
 
Tipo de comunicação Poster  
Evento III Jornadas  de  Educação Desafios, 
Práticas e Reflexões 
Data e local 6 - 7 de novembro - ESECD IPG 
 
  

Numa perspetiva de interdisciplinaridade e de transversalidade, efetuaremos, tornando 
exequível a análise crítica e reflexiva do conto, A Menina dos Fósforos, de Hans Christian 
Andersen, partindo e incidindo na exploração e descoberta dos seus excertos fundamentais, 
segundo o Referencial de Educação para o Desenvolvimento. 
Neste contexto, no âmbito da interdisciplinaridade entre o Português e a Expressão e 
Educação Dramática, entre outras, visamos os   seguintes objetivos: desenvolver a 
comunicação verbal e não verbal; veicular e partilhar a mensagem essencial do conto;  
vivenciar valores; descobrir valores subjacentes; partilhar a descoberta de ideias, valores, 
sentimentos e afetos; suscitar verdadeiras interações sociais;  incentivar uma relação dialógica 
e interpessoal; promover a criatividade; fomentar aprendizagens significativas; desenvolver 
capacidades de reflexão crítica.  
 

 

Mediação Intercultural no Instituto Politécnico da Guarda. 
 
Cardão, Pedro; Pires, Anabela 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento Conferência FAUBAI 2018 
Data e local Rio de Janeiro, 17 de abril de 2018 
 
  

A Mediação intercultural intervém em e sobre situações sociais de multiculturalidade 
significativa e pode ser definida como uma ação orientada para a conquista do 
reconhecimento do Outro e da aproximação das partes, a comunicação e a compreensão 
mútua, a aprendizagem e o desenvolvimento da convivência, a regulação de conflitos e 
adequação institucional, entre atores sociais ou institucionais etnoculturalmente 
diferenciados. A mediação intercultural procura valorizar igualmente as diferenças culturais, 
étnicas e sociais de grupos minoritários, de modo a consolidar a sua identidade por um lado 
e dar a conhecer publicamente essas diferenças por outro. 
No Instituto Politécnico da Guarda (IPG), onde a diversidade cultural é muito grande, pois 
coexistem estudantes de diversas partes do mundo, nomeadamente, da Europa, Africa e 
América do Sul, houve necessidade de criar condições para que estes estudantes fossem 
reconhecidos como pessoas com hábitos e vivências diferentes que necessitam que as suas 
diferenças sejam reconhecidas por toda a comunidade académica e local. Para além disso a 
integração destes estudantes onde se incluem as questões de natureza académica, social, a 
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língua Portuguesa, o respeito e valorização da sua cultura, a adaptação escolar e curricular e 
finalmente toda a gestão da diversificação sociocultural levou à criação no IPG do Gabinete 
de Mediação Intercultural. Este gabinete tem como objetivos principais: - Identificar as 
necessidades sociais, económicas e humanas dos estudantes internacionais do IPG de modo 
a proporcionar oportunidades de igualização e ações que previnam a desigualdade e a 
indiferença; - Contribuir para a melhoria da qualidade de vida desses estudantes, 
potenciando a sua integração na comunidade educativa e na comunidade local; - Contribuir 
para uma convivência internacional harmoniosa, potenciando a interação positiva com a 
diversidade sociocultural como fator positivo na vida do IPG. - Incentivar a interação das 
diversas instituições de cariz social da comunidade local. 
Das ações que tem sido desenvolvidas em função dos objetivos traçados, destacamos as 
sessões de integração, onde são convidadas diversas instituições e serviços públicos da cidade 
e região para informarem os estudantes internacionais dos seus direitos e obrigações e tipos 
de apoio a que podem candidatar-se. Atendimento dos estudantes personalizado para ajuda 
nas questões relacionadas com a sua vivência escolar e académica, cultural, saúde, 
psicológica, social e financeira, mediação e encaminhamento para instituições ou associações 
parceiras do IPG de diversa natureza. Paralelamente têm sido desenvolvidas ações de 
natureza cultural onde os estudantes apresentam a sua música, o seu artesanato, as suas 
vivências. 
 

 

Utilização da Informação Geográfica Voluntária para aumentar a exatidão de 
redes hidrográficas extraídas de Modelos Digitais de Elevação. 
 
Monteiro, Elisabete S.V.; Fonte, Cidália C.; Lima, João L.M.P. de  
 
Tipo de comunicação Poster  
Evento 14º Congresso Nacional da Água 
Data e local 7, 8 e 9 de março de 2018 em Évora 
(Portugal) 
 
  

As redes hidrográficas são componentes essenciais na caracterização morfométrica de bacias 
hidrográficas. É a partir delas que são extraídos diversos parâmetros topográficos tais como 
a ordem do curso de água, a relação de bifurcação, a densidade de drenagem, entre outros. 
Uma forma de obter as redes hidrográficas é através da sua extração a partir de Modelos 
Digitais de Elevação (MDEs). Por conseguinte, a sua exatidão irá depender da exatidão do 
MDE. Os MDEs mais exatos são de nível local ou regional, sendo normalmente produzidos 
pelas agências oficiais de cartografia de cada país, tendo a sua utilização frequentemente 
custos associados. Assim, uma alternativa à utilização destes modelos é a utilização de 
Modelos Globais de Elevação, nomeadamente o ASTER (Advanced Spaceborn Thermal 
Emission and Reflection Radiometer) e o SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), com 
resoluções de 30 m, disponíveis para a quase totalidade da superfície da Terra e de acesso 
livre. No entanto, estes MDEs apresentam pouca exatidão nalgumas zonas, pelo que as redes 
de drenagem obtidas a partir deles apresentam problemas em algumas regiões. Com o 
objetivo de melhorar a exatidão das redes de drenagem obtidas a partir destas fontes de 
dados, foi proposta uma metodologia que utiliza apenas dados de acesso livre e disponíveis 
para todo o planeta (Monteiro et al., 2017). Essa metodologia é usada neste artigo, e consiste 
na criação de novos MDEs utilizando as linhas de água disponíveis no projeto colaborativo 
OpenStreetMap (www.openstreetmap.org), juntamente com pontos cotados extraídos dos 
modelos globais originais. Mostrou-se em Monteiro et al. (2017) que as linhas de água 
extraídas dos MDEs transformados apresentavam maior exatidão planimétrica do que as 
linhas de água extraídas dos MDEs originais, não tendo sido, no entanto, feita uma análise 
da influência do processo na sua exatidão altimétrica. O objetivo deste estudo é assim 
averiguar se as transformações feitas nos MDEs permitem também obter uma melhoria da 
exatidão altimétrica das redes hidrográficas deles extraídas. A metodologia seguida consiste 
na avaliação da exatidão altimétrica das linhas de água obtidas a partir dos MDEs originais e 
transformados através da comparação com as linhas de água extraídas de um MDE de 
referência com maior exatidão. A análise foi feita para uma área de estudo localizada no Reino 
Unido. O MDE de referência foi obtido no portal do Ordnance Survey, organismo 
responsável pela cartografia oficial do Reino Unido (https://www.ordnancesurvey.co.uk/), e 
tem uma resolução espacial de 50m. A comparação foi feita calculando as diferenças de 
altitude entre as linhas de água de referência e as linhas de água derivadas dos modelos 
originais e transformados. Os resultados mostram que o valor médio das diferenças 
altimétricas para as linhas obtidas a partir dos MDEs transformados é menor para os 
resultados obtidos usando o SRTM, enquanto, para os resultados obtidos a partir do ASTER 
as diferenças aumentam com a transformação. Ou seja, a altimetria da rede hidrográfica 
melhora apenas para as linhas extraídas do SRTM transformado, aquele que já em termos 
planimétricos gerava linhas de água de maior exatidão. Pode assim concluir-se que a 
metodologia usada melhora a exatidão das redes de drenagem obtidas a partir do SRTM tanto 
em planimetria como em altimetria, ao passo que a sua aplicação ao ASTER apenas permitiu 
melhorar ligeiramente a exatidão planimétrica, mas piorando a sua exatidão altimétrica.  
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Processamento e Modelação de Dados Geoespaciais no Apoio da Atividade 
Mineira - Aplicação Prática numa Mina a Céu Aberto de Pegmatitos Litiníferos, 
Guarda, Portugal. 

 
Soares, Maria Elisabete; Patrício, Glória 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento X Congresso Nacional de Geologia 
Data e local 10 a 13 de julho 2018, em Ponta 
Delgada, na Universidade dos Açores 
 
  

Os recursos naturais e em particular os recursos geológicos como fontes esgotáveis impõem 
uma exploração com responsabilidade social e de forma sustentável. A monitorização das 
jazidas minerais ao longo do ciclo de exploração, além de quantificar o volume de inertes 
extraídos permite também controlar a evolução da exploração e direcionar a mesma para os 
locais de maior concentração de minerais. Por outro lado, as decisões de exploração dos 
recursos geológicos são convenientemente tomadas se existir uma base cartográfica 
devidamente georreferenciada que localiza e representa as respetivas jazidas, possibilitando 
assim, o correto planeamento e gestão destes recursos quer a nível regional, nacional ou 
mundial.  Atualmente assiste-se ao rápido avanço tecnológico a vários níveis, dependente de 
fontes de energia produzidas a partir de recursos minerais focados no lítio. Assim, como 
recurso geológico, o lítio encontra-se numa fase de potencial importância no 
acompanhamento deste desenvolvimento tecnológico. Portugal tem uma das maiores 
reservas de lítio da Europa, sendo atualmente um dos poucos países europeus a produzir 
lítio, encontrando-se entre os dez maiores produtores mundiais deste metal. A 
disponibilidade deste metal (Li) a nível nacional justificou a criação de um Plano Nacional de 
Exploração Mineira. Na base deste Plano estão as técnicas de localização por meios 
convencionais ou espaciais. Segundo a Direção Geral de Energia e Geologia todos os 
trabalhos efetuados em zonas mineiras deverão estar georreferenciados. Este procedimento 
de referenciação de informação geoespacial está presente em todas as fases da vida de uma 
exploração mineira, desde a pesquisa para a localização do minério, a sua extração e 
produção até à recuperação da zona afetada pela exploração, após o fecho desta. Deste 
modo, as técnicas de medição topográfica e geodésica assumem um papel muito importante 
e indispensável na exploração mineira.  No campo pegmatítico de Seixo Amarelo-Gonçalo, 
na região da Guarda, surgem filões de aplitopegmatitos enriquecidos em minerais de lítio. 
Os filões ocorrem nas fácies do granito da Guarda, de grão grosseiro, porfiroide, 
essencialmente biotítico, assim como corpos instalados em rochas metassedimentares. A 
mina do Castanho (Mina C-57), local do estudo apresentado, é uma exploração de feldspatos 
litinados e encontra-se situada no campo pegmatítico de Seixo Amarelo-Gonçalo. O artigo 
tem como principal objetivo mostrar a importância da representação da informação 
geográfica a grandes escalas, respetivas técnicas e métodos de levantamento e processamento 
de dados, como uma ferramenta de apoio à exploração mineira. São apresentados os 
trabalhos realizados ao longo de várias campanhas que decorreram na Mina C-57 de 
pegmatitos litiníferos. Neste âmbito, foram realizados levantamentos de campo recorrendo 
a técnicas de posicionamento por satélite e a métodos convencionais terrestres. Com o 
auxílio do programa informático procedeu-se ao respetivo tratamento automático da 
informação recolhida em campo. O procedimento criado para a realização dos trabalhos teve 
as seguintes fases: (i) estabelecimento, materialização e georreferenciação rigorosa de uma 
rede de apoio topográfica por métodos espaciais; (ii) realização do levantamento topográfico 
de pormenor da mina, área envolvente e talude de corte; (iii) processamento dos dados 
recolhidos em campo; (iv) execução das plantas topográficas a grande escala da área mineira 
e do perfil longitudinal do talude de corte; (v) modelação 3D do terreno levantado. Foi dada 
especial atenção às seguintes entidades geológicas: bancadas, filão aplitopegmatitico 
exposto, caminhos, vala, escombreiras, sinalética e estaleiro. Foi ainda valorizada a 
identificação do nível altimétrico para a análise da continuidade e correlação entre 
exploração de bancadas afastadas, a localização de falhas e de apófises sobre a linha de corte. 
Nas várias campanhas efetuadas obtiveram-se precisões da ordem centimétrica e 
subcentimétrica, refletindo-se a mesma na qualidade da representação da informação 
geoespacial produzida. Assim, conclui-se que a metodologia e as técnicas utilizadas 
possibilitam obter o rigor exigido para esta atividade mineira. Como objetivo futuro a 
utilização de outras técnicas, com maior celeridade na recolha de informação, 
nomeadamente Laser Scanning Terrestre ou Sistemas Aéreos Não-Tripulados , vulgarmente 
designados por VANTs, teria todo o interesse de modo a comparar a precisão posicional 
obtida. O trabalho desenvolveu-se no âmbito do Projeto de Investigação Científica e 
Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT) N.º 023720, “A Geologia como base da qualidade de 
vida. A sustentabilidade do lítio na povoação de Gonçalo”, inserido no Programa Operacional 
Regional do Centro e no Programa Operacional Regional de Lisboa com o código 
(AAC/02/SAICT/2016). Projeto cofinanciado por: Centro 2020, Lisboa 2020, Portugal 2020, 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e FCT-Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
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Modelo de Análise Multicritério para Avaliação do Desenvolvimento Sustentável 
da Expansão Urbana - Aplicação à Cidade da Guarda, Portugal. 

 
Soares, Maria Elisabete S.; Fonseca, Ana Maria D.; Ramos, Rui António R. 
 
Tipo de comunicação Poster  
Evento PLURIS 2018 - 8º CONGRESSO LUSO-
BRASILEIRO para o Planeamento Urbano, 
Regional, Integrado e Sustentável 
Data e local 24 a 26 de outubro de 2018, 
Coimbra 
 
  

Considerando o impacto das políticas de planeamento das cidades, o modelo de expansão 
urbana adotado por essas políticas condiciona e define a forma urbana. Neste contexto, o 
crescimento e expansão da forma urbana de qualquer cidade transcende a simples ocupação 
do solo, pois tem consequências diretas ou indiretas sobre o meio ambiente, o modelo de 
sociedade e o desenvolvimento da economia. Assim, o atual nível de sustentabilidade de uma 
cidade decorre de muitas das opções que ao longo do tempo foram adotadas e que definiram 
o seu modelo de expansão. De forma a mitigar estas adversidades e avaliar a sustentabilidade 
do desenvolvimento urbano é importante ter modelos que permitam avaliar o consumo de 
recursos naturais e económicos, em particular recursos não renováveis e o investimento em 
novas infraestruturas e serviços, associado ao desenvolvimento urbano, em particular à 
dispersão e forma do crescimento urbano. Em muitas cidades, o processo de crescimento 
urbano foi alimentado pela procura de áreas habitacionais suburbanas e de baixa densidade, 
resultando num menor controlo do uso do solo, conduzindo ao desordenamento do 
território e à necessidade de investir extensivamente na construção de infraestruturas. 
Justifica-se, assim, analisar a expansão urbana de modo a serem propostas medidas 
interventivas, principalmente para as questões reconhecidas como as mais debilitadas. Com 
base neste pressuposto, este artigo apresenta um índice para avaliar a sustentabilidade da 
expansão urbana de uma cidade. A pesquisa bibliográfica realizada numa perspetiva de 
desenvolvimento urbano sustentável identificou um conjunto de indicadores e 
subindicadores para avaliar o modelo de crescimento urbano. No total identificaram-se 12 
indicadores e 11 subindicadores, que incidem sobre questões de carácter social e 
demográfico, questões relacionadas com o planeamento e gestão de equipamentos urbanos 
e também da ocupação e uso do solo. Para o cálculo do índice foram aplicadas técnicas de 
análise multicritério, seguindo uma estrutura do processo analítico hierárquico (AHP), de 
modo a agregar todos os critérios ao longo da estrutura hierárquica. Estabelecida a hierarquia 
dos critérios, foi necessário proceder à definição da normalização dos seus valores para uma 
escala comum a todos, uma vez que são provenientes de diferentes fontes e com unidades e 
dimensões distintas. No sistema de agregação utilizou-se o método de agregação por 
combinação linear pesada (WLC) com atribuição de pesos iguais a todos os critérios, 
produzindo assim soluções de risco neutro e máximo trade-off. 
O modelo foi implementado em Sistemas de Informação Geográfica, o que permitiu realizar 
a análise espacial e identificar as áreas urbanas com menor índice de sustentabilidade. Este 
modelo foi aplicado à cidade da Guarda, Portugal, onde é possível identificar diversas 
fragilidades relacionadas com o modelo de crescimento urbano da cidade. O crescimento da 
cidade partiu de um núcleo central consolidado, mas face à morfologia e à localização de 
infraestruturas e equipamentos foram surgindo várias descontinuidades e a cidade perdeu a 
sua forma compacta. Este desenvolvimento obrigou a uma maior extensão das redes de 
infraestruturas básicas e à dificuldade em cobrir toda a cidade com uma rede efetiva de 
transportes públicos, entre outros fatores. 
 

 

Methodology for ergonomic pc mouse design and evaluation of muscle activity. 

 
Lourenço, Miguel; Coelho, Denis 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento 7th International Ergonomics Conference 
- ERGONOMICS 2018 – Emphasis on Wellbeing. 
Data e local 13-16 of June 2018. Zadar, Croatia 
 
  

A structured research methodology was adopted in the design and experimental work, 
presented in the first author’s doctoral thesis, aiming ergonomic development and 
assessment of computer handheld pointing devices: a positivist empirical study for artefact 
building and evaluation, contributing to test and expand existing theory. PC mouse usage 
leads to generally low static muscle activation levels, deemed a high risk for musculoskeletal 
health. The rationale for selection of the forearm muscles monitored is shown as well as 
signal processing. Selected results of surface electromyography data collected from 20 
subjects performing standardized tasks in interaction with a prototype of a new slanted 
device and a traditional PC mouse are reported. Analysis of electromyography signals was 
performed via Amplitude Probability Distribution Function (APDF) for baseline, common and 
peak levels of percentage of maximum voluntary contraction (MVC). 
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Matrices of connection coefficients between two number sequences 
characterizing certain hypercomplex polynomials. 

 
Cação, Isabel; Falcão, M. Irene, Malonek, Helmuth R.; Tomaz, Graça 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento International Conference on 
Computational and Mathematical Methods in 
Science and Engineering-CMMSE 2018 
Data e local 9-14 julho 2018, Rota, Cadiz-
Espanha 

 

The aim of the talk is the consideration of two different representations of special 
polynomials in (n + 1) real variables with values in a Clifford algebra. The connection 
between the sequences of the coefficients in both representations is pointed out and the 
corresponding matrix form is provided. 
 

 

Pascal Trapezoids Emerging from Hypercomplex Polynomial Sequences. 
 
Cação, Isabel; Falcão, M. Irene; Malonek, Helmuth R.; Tomaz, Graça 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento The Mediterranean International 
Conference of Pure&Applied Mathematics and 
Related Areas - MICOPAM 2018 
Data e local 26-29 outubro 2018, Antália-
Turquia 

 

The construction of two different representations of special Appell polynomials in (n+1) 
real variables with values in a Clifford algebra suggested to explore the relation between the 
respective coefficients. Properties of sequences resulting from such relation and an 
interesting trapezoidal array of their elements are pointed out. 
 

 

A construção simbólica da imagem dos territórios: a Serra da Estrela entre as 
imagens tradicionais e a imagem turística. 

 
Oliveira, Nelson Clemente Santos Dias Oliveira 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento II Congreso Internacional de Sociologia y 
Antropología del Turismo 
Data e local 1 e 2 de março, Alicante 
 
  

A imagem, entendida como uma representação pessoal que varia de indivíduo para 
indivíduo, cristaliza-se na perceção de alguma coisa ou assunto, suportada por um conjunto 
de crenças, ideias, impressões e expetativas. Os destinos turísticos vivem, precisamente da 
imagem, isto porque imagens atrativas seduzem potenciais visitantes e imagens pouco 
atraentes repelem-nos. A partir desta problemática, o objeto deste trabalho é a imagem da 
Serra da Estrela que, mais do que a mais alta e porventura a mais importante montanha, para 
o imaginário coletivo português, é um território simbólico sobre o qual pairam um conjunto 
de delimitações geográficas, socioeconómicas e administrativas, nem sempre conciliáveis. 
Com esse propósito delineou-se um modelo de análise que, sustentado numa estratégia de 
investigação alicerçada teoricamente na sociologia do turismo, procurou refletir o processo 
de construção social da imagem da Serra da Estrela, em três momentos. Numa primeira fase, 
procurou-se refletir a imagem que tem sido construída socialmente, ao longo dos tempos, 
nas narrativas da literatura e do cinema. Numa segunda fase procurou-se analisar a forma 
como a comunicação social tem retratado estes territórios na imprensa escrita, num passado 
recente, confrontando-a com a imagem projetada em suportes da comunicação 
organizacional, da responsabilidade dos organismos que têm a seu cargo a promoção 
turística desta região. Para, numa fase derradeira, a partir de um questionário aplicado on-
line aferir o papel desempenhado por diferentes fornecedores de informação na construção 
social da imagem percecionada pelos inquiridos. A ideia que prevaleceu foi a de que, não 
obstante o investimento por parte dos organismos responsáveis pela promoção da imagem 
turística da Serra da Estrela, na difusão de imagens que vão além das tradicionais, os seus 
efeitos tardam a fazer-se sentir. Isto porque a valorização dos atributos da imagem da Serra 
da Estrela plasmada nos dados recolhidos pelo questionário aproximou-se mais das 
funcionalidades atribuídas a estes territórios, ao longo dos tempos, pelas fontes de 
informações mais tradicionais (literatura, media e memórias coletivas) do que daquelas em 
que a comunicação organizacional se tem vindo a empenhar. 
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A persistência das imagens tradicionais na imagem turística dos destinos, o caso 
da Serra da Estrela. 

 
Oliveira, Nelson Clemente Santos Dias Oliveira 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento X Congresso Português de Sociologia 
Data e local 10, 11 e 12 de julho, Covilhã 
 
  

No âmbito do turismo, a imagem percecionada dos destinos tem vindo a granjear um cada 
vez maior interesse de promotores e investigadores. Com efeito, a imagem, entendida como 
uma representação pessoal que varia de indivíduo para indivíduo, decorrente da perceção 
de alguma coisa ou assunto, suportada por um conjunto de crenças, ideias, impressões e 
expectativas, cristalizadas na memória colectiva, tem vindo a ser considerada como uma 
variável determinante para o sucesso dos destinos turísticos. A partir desta problemática o 
objeto deste trabalho foi a imagem percepcionada da Serra da Estrela que, pese embora seja 
um dos mais antigos destinos turísticos nacionais, para o imaginário coletivo, continua a ser 
um território simbólico sobre o qual pairam um conjunto de delimitações geográficas, 
socioeconómicas e administrativas, nem sempre conciliáveis. Delineou-se uma estratégia de 
investigação, suportada por um questionário, que procurou refletir a imagem percepcionada 
da Serra da Estrela, confrontando-a com o papel dos fornecedores, diretos e indirectos de 
informação turistica. A ideia que prevaleceu foi a de que, não obstante o investimento por 
parte dos organismos responsáveis pela promoção da imagem turística da Serra da Estrela, 
na difusão de imagens que vão além das tradicionais, os seus efeitos tardam a fazer-se sentir. 
Isto porque a valorização dos atributos da imagem da Serra da Estrela plasmada nos dados 
recolhidos pelo questionário aproximou-se mais das funcionalidades atribuídas a estes 
territórios, ao longo dos tempos, pelas fontes de informações mais tradicionais (literatura, 
media e tradição) do que daquelas em que a comunicação organizacional se tem vindo a 
empenhar. 
 

 

Turismo Gastronómico - Levantamento e identificação dos DOP e IGP na região da 
CIMBSE. 

 
Costa, Adriano; Sardo, Anabela; Rodrigues, Cristina 
 
Tipo de comunicação Comunicação  
Evento Ciência, Cultura e Desenvolvimento 
Sustentável 
Data e local 26 e 27 de outubro; Lisboa 
 
  

A Gastronomia tem vindo cada vez mais a afirmar-se como um importante atrativo turístico-
cultural de um país e das suas regiões. 
Neste trabalho, tendo em conta que Portugal está identificado como um dos melhores 
destinos de Gastronomia e Vinhos e, no documento Estratégia 2027, a ‘Gastronomia e 
Vinhos’ é considerado como um dos ativos estratégicos que se devem desenvolver, tendo em 
consideração que o mesmo é um importante ativo qualificador do destino, pretende-se 
apresentar um levantamento pormenorizado dos produtos certificados com Denominação 
de Origem protegida (DOP) ou Indicação Geográfica Protegida (IGP) da Comunidade 
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE). 
Foi efetuado o levantamento com base em fontes de dados secundários de forma a elaborar 
um mapeamento por concelho e produto(s), constituindo-se assim uma matriz identitária 
dos produtos certificados da região da CIMBSE. 
Este levantamento permite constituir um acervo de informação base, no que diz respeito à 
inventariação e desenvolvimento de produtos gastronómicos tradicionais que possam 
preservar o património gastronómico, ser um atrativo de turistas para a região e 
consequentemente um fator de sustentabilidade em áreas de baixa densidade populacional. 
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3.  
PROJETOS 
PROJECTS 
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SAAC -Sistemas de Apoio a Ações Coletivas 
 

Projeto ECBeiras 
 

Parceiro Líder Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela 
IR do IPG Teresa Paiva 
Equipa do IPG Cristina Castro 
Datas 1 abril 2016 - 31 março 2018 
Valor global do projeto 599 982,20 € 
 
Centrado na promoção do espírito empresarial através da dinamização do empreendedorismo qualificado e criativo, comporta um conjunto 
de atividades e tarefas, divididas por três áreas: EMPREENDER: Dinamização e articulação dos agentes de apoio ao empreendedorismo; 
CRESCER: Promover a iniciativa empresarial através da deteção, estímulo e apoio ao empreendedorismo qualificado e criativo; SUPORTAR: 
Essenciais á boa execução e alcance de resultados. 
 

 

Projeto Poli-entrepreneurship Innovation Network - PIN 
 

Parceiro Líder Instituto Politécnico da Guarda 
IR do IPG Teresa Paiva 
Equipa do IPG Teresa Felgueira; Vítor Gabriel; Cristina Castro; Nélia Martins 
Datas maio 2016 - abril 2018 
Valor global do projeto 743 126,76 € 
 
Poli Entreprenuership Innovation Network, promoção do empreendedorismo e iniciativas empresariais, facilitando processos de 
implementação de negócios, aumentando competências empreendedoras, criando emprego, inovação e sucesso empresarial. 
 

 
Projeto Mais Agro 
 

Parceiro Líder Universidade da Beira Interior 
IR do IPG Teresa Paiva 
Equipa do IPG Paula Coutinho; Maximiano Ribeiro; Paula Andrade 
Datas 10 outubro 2016 a 9 outubro 2018 
Valor global do projeto 1 081 013,35 € 
 
O +Agro é um projeto de qualificação de PMEs do setor agroalimentar, para a adoção de estratégias inovadoras com recurso às TIC, visando 
o aumento da produtividade e eficiência ao nível da prevenção de riscos, consumo energético e gestão da produção. 
 

 
Projeto Promoção e valorização do Azeite de Montanha 
 

Parceiro Líder IPCB 
IR do IPG Teresa Paiva 
Equipa do IPG Catarina Alves; Teresa Felgueira; Cristina Castro 
Datas junho 2017 – junho 2019 
Valor global do projeto 586 459,71 € 
 
O projeto ambiciona desenvolver um conjunto de ações vocacionadas a capitalizar o excelente conhecimento produzido pelo IPCB e IPG em 
torno da valorização económica dos "Azeites de Montanha". Através da adoção de melhores práticas e processos inovadores que concorram 
para a produção de azeites altamente diferenciáveis pela sua qualidade, será possível reforçar o posicionamento das empresas da fileira e 
potenciar as distintas características organoléticas dos azeites de montanha (decorrentes das condições edafoclimáticas), de modo a aumentar 
ainda mais o seu potencial de transação e exportação. 
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POCTEP 
 

Projeto BIN-SAL Empreende 
 

Parceiro Líder DPS 
IR do IPG Gonçalo Fernandes 
Valor global do projeto 19 994 686,00 € 
 
"Promover e apoiar o empreendedorismo entre a população jovem no território BIN-SAL. Especialmente estudantes universitários - com uma 
ideia de negócio e que vivem no território, prestando especial atenção aos projetos de empreendedorismo verde, empreendedorismo social 
e cultural. Apoiar as empresas formativamente em pequena escala em pequenas áreas em áreas estratégicas. Marketing, novas tecnologias, 
relações comerciais, internacionalização, promoção, gestão de empresas, etc. Incentivar a reunião e o intercâmbio entre atores econômicos 
e empresários através de: Visitas de trabalho, seminários e intercâmbios comerciais. Melhorar o acesso dos empresários ao financiamento e 
ao aconselhamento público e aos sistemas de informação. Promover ações de inserção sócio-laboral de pessoas com deficiência e grupos 
desfavorecidos em geral no âmbito territorial de BIN-SAL através do empreendedorismo e iniciativas locais (Centros Especiais de Emprego e 
Empresas de Inserção). Transferir as boas práticas e metodologias de intervenção da ASPRODES, no campo dos itinerários de treino e emprego 
para pessoas com deficiência, para associações de pessoas com deficiência na Beira Interior Norte. Projetos piloto de intervenção no campo 
dos Novos Locais de Emprego na esfera transfronteiriça (Emprego Verde, Turismo Acessível, Serviços de Proximidade). Conhecer e estudar 
em profundidade a realidade do setor turístico no território BIN-SAL e suas potenciales sinergias com o setor agroalimentar. Desenvolver 
estratégias transfronteiriças para promover a cooperação e uma abordagem conjunta no setor de turismo. Promover a competitividade do 
território BIN-SAL com base na qualidade dos seus espaços naturais (rede Natura 2000, reserva da biosfera, área transfronteiriça do Parque 
Natural Douro-Douro). Setores primários (agrária, pecuária, silvicultura), setor agroalimentar, turismo natural, serviços ambientais, etc." 
 

 
Projeto CEI2020 Cooperação, Conhecimento, Cultura 
 

Parceiro Líder Centro de Estudos Ibéricos 
IR do IPG Gonçalo Fernandes 
Datas 01 janeiro 2016 - 31 dezembro 2019 
Valor global do projeto 460 000,00 € 
 
"Reforçar o CEI, aprofundar o envolvimento dos parceiros e alargar a rede de instituições transfronteiriças, Ibéricas e PLP, incluindo novos 
atores e aumentando iniciativas de cooperação. Objetivo Específicos: reforçar a capacidade institucional e eficiência do CEI; dinamizar 
projetos, iniciativas, intercâmbios socioculturais que concorram para uma cidadania ativa e a articulação do espaço transfronteiriço nos 
domínios da cooperação e das dinâmicas territoriais, da coesão social; melhorar a comunicação, divulgar o CEI e atividades que promove, 
difundindo conteúdos, edição informação sobre temáticas atuais, sobretudo as mais pertinentes para áreas fronteiriças e de baixa densidade. 
Afirmar o envolvimento mais ativo da UC, USAL, IPG e a centralidade da Guarda no eixo científico/cultural Coimbra – Salamanca, transferindo 
competências que qualifiquem os territórios da Raia Ibérica Central; potenciar o contributo do CEI no esbatimento do efeito de fronteira, 
dinamizando iniciativas que promovam o acesso à cultura e ao conhecimento científico para diferentes segmentos da população; alargar as 
parcerias e as redes de cooperação do CEI a entidades regionais e locais, apelando à participação de pessoas e à inclusão dos territórios 
através de diferentes plataformas (cursos, fóruns, concursos, oficinas, encontros, etc.) e de vários meios de comunicar." 
 

Projeto Iniciativas inovadoras para a promoção do envelhecimento ativo na região EuroACE (EuroAGE) 
 

Parceiro Líder Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) 
IR do IPG Carolina Vila Chã 
Equipa do IPG Nuno Serra; Ermelinda Marques 
Datas 01 outubro 2015 – 30 junho 2019 
Valor global do projeto 1.225.459,09 € 
 
"Promover o envelhecimento ativo nas vertentes de atividade física, cognitiva e sócio emocional, com o objetivo principal de melhorar a 
qualidade de vida e aumentar a esperança de vida saudável, através da integração de conhecimento técnico-científico transfronteiriço. 
Fomentar a vida autónoma saudável de idosos e de pessoas dependentes, através da promoção de iniciativas inovadoras baseadas nas 
tecnologias e conhecimentos dos agentes de I+D localizados em ambos os lados da fronteira Portugal-Espanha. 
 

 
Projeto Emprendimiento inclusivo: Oportunidad y negocio en el ámbito transfronterizo 
 

Parceiro Líder Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 
IR do IPG Teresa Paiva 
Equipa do IPG Catarina Alves; Elisa Figueiredo; Pedro Tadeu 
Datas 11 abril 2017 - 31 de dezembro 2018 
Valor global do projeto 1 403 327,09 € 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO El Proyecto ha sido enmarcado en el denominado Eje Prioritario 2: Crecimiento integrador a través de una 
cooperación transfronteriza a favor de la competitividad empresarial. En el Objetivo Temático 3: Mejorar la Competitividad de las Pequeñas 
y Medianas Empresas y a la Prioridad de Inversión 3.A.: Promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento 
económico de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas, incluyendo las incubadoras de empresas. Objetivo Específico 
(OE3A): Mejorar las condiciones necesarias y propicias para la aparición de nuevas iniciativas empresariales. 
Objetivos del proyecto: 
1. Incrementar el número de empresas de economía social en sectores estratégicos en el âmbito transfronterizo, al tiempo que mejorar la 
competitividad territorial de zonas con especiales dificultades, a través de un sistema de apoyo al emprendimiento. 
2. Mejorar las relaciones de cooperación e innovación entre las empresas de economía social, las universidades, los centros tecnológicos y las 
empresas de base tecnológica y ambiental, a través de un sistema de innovación territorial. 
3. Generar una agrupación de empresas en sectores estratégicos, a través de un sistema de cooperación empresarial. 
4. Impulsar la cooperación con otras redes, a través de un sistema de gobernanza territorial, definidas en el Programa. 
 

 
 

PDR2020 
 

Projeto Valor Jarmelo 
 

Parceiro Líder Acriguarda 
IR do IPG Teresa Paiva 
Equipa do IPG Paula Coutinho; Márcio Rodrigues 
Datas 3 abril 2017  - 3 abril 2021 
Valor global do projeto 307 311,40 € 
 
O projeto pretende valorizar o território pela preservação da sua sustentabilidade e biodiversidade que a produção de carne do Jarmelo, raça 
autóctone da região, proporciona, preservando a sua genética e identidade, bem como modo de produção. Para tal, pretende destacar a 
identidade desta raça como fator determinante/fundamental para a manutenção da biodiversidade da região através do seu modo de criação 
e produção sustentável e biológico. Assim, a valorização do território, através da carne do Jarmelo implicará a análise da sua cadeia de valor 
da produção ao mercado. 
 

 
 

 
SAMA 
 
Projeto Observatório para a Coesão Territorial 
 

Parceiro Líder Universidade de Aveiro 
Equipa do IPG Elisa Figueiredo; João Paulo Valbom; Carlos Fonseca 
 

 

 
 

Projeto SAICT - IPG Líder 
 

Projeto Trails4health 
 

IR Mário Costa 
Equipa investigadores Vitor Roque Natalina Machado Roque dos Santos Casanova; Jorge dos Santos Casanova; José Augusto Afonso; Noel 
de Jesus; Samuel Ricardo Gonçalves de Matos 
Copromotores IPBragança; Associação Geopark Estrela   
Parceiros Turisestrela; Clube de Montanhismo da Guarda 
Datas 05 outubro 2017 – 05 outubro 2019 
Valor total do projeto 127 799,99 € 
 
O projeto Trails4Health surge como uma oportunidade de utilizar a região da Serra da Estrela, para potenciar uma prática desportiva saudável 
em contacto com a natureza e catapultar a atratividade regional para outro patamar. Pretendese uma ação científica no terreno, por 
aproximação das instituições de ensino superior ao meio envolvente (action research), assente numa intervenção localizada no sistema 
territorial (reflective practice) de modo a gerar resultados que suportem práticas saudáveis e rentáveis (problem based learning). Em 
consequência do desafio já lançado pela Associação Geoparque Estrela e pelo Parque Natural da Serra da Estrela, objetivase caracterizar o 
esforço de pedestrianismo, ao longo de uma grande rota, que no futuro seja sustentada por indicadores técnicos, físicos e digitais. 
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Serão criadas sinergias entre o Instituto Politécnico da Guarda e entidades nacionais, regionais e locais, procurando a viabi lidade de 
modificação e homologação de percursos pedestres a serem congregados numa grande rota. Esperase que os especialistas na área das Ciências 
Geográficas criem/ajustem uma rota que, na sua versão final, atravesse a Serra na totalidade. Devido à larga extensão que se espera cobrir, 
perspetivase que a mesma seja dividia em etapas. Posteriormente será realizada uma abordagem científica objetivando perceber o impacto 
das exigências da rota a nível físico dos seus praticantes. Serão avaliados indicadores fisiológicos (esforço cardíaco e gasto energético) e 
biomecânicos (impacto articular e muscular) discriminadores do esforço requerido para completar cada etapa. Poderão assim identificar-se 
qual ou quais serão as etapas mais adequadas para cada utente, de acordo com a sua idade e/ou nível de aptidão física. Esta parte ficará assente 
numa colaboração entre o Instituto Politécnico da Guarda, Instituto Politécnico de Bragança e a startup Kinematix Sense, S.A., que reúnem 
uma equipa interdisciplinar constituída por especialistas na área das Ciências do Desporto, Engenharia Biomédica e na prática de desportos 
outdoor. 
Finalmente, objetivase desenhar uma plataforma informática que congregue as diferentes dimensões caracterizadoras da rota, como produto 
vendível para desenvolvimento regional. Esta parte ficará a cargo dos especialistas das Ciências da Computação do Instituto Politécnico da 
Guarda, com vasta experiência em ferramentas digitais para a comunicação web junto da sociedade. Do nosso conhecimento parecem não 
existir ofertas de turismo ativo que envolvam a atividade de pedestrianismo e que estejam sustentadas cientificamente por indicadores de 
esforço físico. Mais ainda, a região da Serra da Estrela, carece de uma atração sazonal organizada que não a exclusiva prática de desportos de 
inverno. Assim, o presente projeto apresentasse como uma maisvalia pelo conforto e paisagem que poderá proporcionar, pela segurança no 
esforço exigido aos praticantes e pelo desenvolvimento económico paralelo. 
 

 
Projeto LITIO -A geologia como base da qualidade de vida- A sustentabilidade do Lítio na povoação de 
Gonçalo            
 

IR Ana Antão 
Equipa investigadores Carlos Manuel Rodrigues; Pedro Melo Rodrigues; Adriano Costa; Maria Elisabete Soares; Maria Elizabete Monteiro; 
Glória Eufémia Patrício; António Monteiro; André Sá; Ana Maria Ferreira; Ana Paula Gerardo Machado; Mónica Sousa 
Copromotores Instituto Politécnico de Castelo Branco; Instituto Politécnico de Tomar; Empresa-ESFL-Pegmatítica - Soc. Mineira de 
Pegamatites, Lda; Associação Portuguesa de Geólogos 
Parceiros Câmara Municipal da Guarda; Direção Regional de Cultura do Centro; Junta de Freguesia de Gonçalo 
Datas 02 maio 2017 – 30 outubro 2018 
Valor total do projeto 151 531,45 € 
 
A gestão sustentável de recursos é atualmente uma prioridade da sociedade em que vivemos, sendo que cada região deve tirar partido dos 
seus recursos naturais em particular dos seus recursos endógenos de natureza geológica. A Europa é deficitária em lítio, sendo Portugal e 
Espanha, os únicos países da EU com recursos deste minério, bem como potencial para novas descobertas (http://minerals4eu.brgm-
rec.fr/m4eu-yearbook/theme_selection.html). A zona onde se pretende intervir, além de possuir as características anteriormente referidas, é 
única no panorama português no que se refere aos recursos de minérios litiníferos, sendo a sua valorização numa perspetiva de 
desenvolvimento sustentável uma mais-valia para esta região. As ações que se propõem implementar irão maximizar o potencial da Mina C-
57 localizada em Gonçalo-Guarda, como catalisador de um conjunto de atividades que irão enriquecer positivamente a região. Pretende-se 
assim, aprofundar o conhecimento sobre as jazidas de lítio e minérios a ele associados, que ocorrem na formação geológica-sedimentar de 
estanho do Vale da Gaia (Gonçalo - Guarda). 
Esta unidade constitui um vasto campo mineiro, cuja exploração se traduziu em impactes ambientais com repercussões muito agressivas no 
território e nas comunidades locais. A mudança de paradigma relativamente a esta temática será um outro importante objetivo que se pretende 
alcançar. O facto de o IPG possuir laboratórios e um corpo docente qualificado nas áreas científicas de Topografia e Cadastro, Geologia e 
Geotecnia, Bioquímica e Turismo levou a empresa copromotora a lançar este desafio, a que se juntou o IPT e o IPCB com valências nas áreas 
da sustentabilidade e dos recursos hídricos. As parcerias com a APG e a EFG resultam da relevância que ambas as organizações têm no 
panorama nacional e internacional de divulgação e disseminação dos raw materials; incorpora-se ainda as valências da APG relativas ao 
geoturismo, já que tem desenvolvido, nos últimos anos, estudos para implementação de percursos pedestres e roteiros junto ao litoral de 
Peniche. Para se atingir os objetivos acima elencados, são propostas as seguintes atividades: Levantamentos topográficos e cadastrais: 
pretende-se efetuar a modelação 3D do terreno e dos filões; Estudos geológicos geotécnicos: os trabalhos de cartografia geológica serão 
elaborados sobre os levantamentos topográficos produzidos; propõe-se também a realização de prospeção geofísica (sísmica de refração e 
resistividade elétrica bem como sondagens de prospeção); Estudos de impacte ambiental: será feito um levantamento dos recursos hídricos; 
A monitorização de águas, poeiras e solos irá permitir a elaboração destes estudos; Elaboração de percursos temáticos e conceção de um 
museu a céu aberto: propõe-se a criação de percursos temáticos associados com a geologia e a atividade mineira, ações que serão 
complementadas por um Museu a Céu Aberto; Divulgação/promoção. 
 

 
Projeto DERMOBIO-Aplicações biomédicas e desenvolvimento de produtos com base em recursos 
naturais e endógenos 
 

IR André Pereira 
Equipa investigadores Maximiano Ribeiro; Paula Coutinho; Márcio Rodrigues; Fátima Roque; João Neves; Daniel Raposo; Marta 
Henriques; Inês Vicente; Cristina Galhano; Conceição Matos 
Copromotores Instituto Politécnico de Castelo Branco; Instituto Politécnico de Coimbra; Planalto Dourado  
Parceiros Natura Empreendimentos; CMSabugal 
Datas 27 setembro 2017 - 29 setembro 2019 
Valor total do projeto 160 136,53 € 
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A biotecnologia aplicada aos recursos naturais ganhou uma importância considerável nas últimas décadas, devido ao seu grande potencial 
para desenvolver produtos com aplicação na indústria alimentar, farmacêutica e cosmética. 
A principal vantagem de trabalhar com compostos naturais é a possibilidade da sua extração/purificação usando técnicas de “química verde”, 
para além de ser possível o screening de novos compostos/espécies menos estudadas com um enorme potencial biotecnológico e que irão 
responder e satisfazer os elevados requisitos da indústria contributo para o desenvolvimento sustentável do território. O interesse científico 
da Beira Interior advém do seu potencial de exploração para o desenvolvimento de novos produtos assente no conceito territorial de natureza, 
nomeadamente o uso de águas termais e óleos essenciais. O termalismo é um produto turístico reconhecido pelo seu potencial na exploração 
de recursos endógenos. Consequentemente, o desenvolvimento de produtos novos e competitivos de turismo termal pode desempenhar um 
papel importante no desenvolvimento do interior, contribuindo efetivamente para diminuir as assimetrias económicas da região. Assim, e 
tendo por base as suas propriedades físico-químicas, a água termal do Cró tem diferentes indicações terapêuticas, nomeadamente em 
dermatologia, aprovadas pela DGS, e a sua veiculação em formulações dermocosméticas recorrendo a micro e/ou nanotransportadores para 
promover a permeação através da pele é proposta como uma das mais relevantes ferramentas de inovação do sector.Por outro lado, o uso de 
compostos naturais (óleos essenciais) no desenvolvimento de novas formulações dermocosméticas tem sido referida como uma das mais 
interessantes apostas do setor quando consideradas as suas atividades biológicas extensamente descritas. O desenvolvimento de novos 
produtos dermocosméticos com base nas águas termais e óleos essenciais, é uma área com perspectivas muito interessantes, uma vez que há 
um menor risco destes materiais causarem ou produzirem reações adversas, para além do seu potencial terapêutico. Assim, serão destacadas 
as aplicações das águas termais e dos óleos essenciais característicos da região, em particular no campo do desenvolvimento de sistemas 
inovadores em cosmética e entrega direcionada de moléculas bioativas, após uma caracterização e avaliação da sua eficácia e segurança. 
Propomos desta forma um projeto de investigação laboratorial sobre a aplicação biotecnológica da água termal do Cró, e dos óleos essenciais 
produzidos pela empresa PD em Dermocosmética. 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 compostos naturais no desenvolvimento de dermocosméticos. 
 

 

Projeto TreeM-Monitorização & Manutenção Avançada de Árvores 
 

IR Rui Pitarma 
Equipa investigadores Eduarda Roque; Luis Miguel Lourenço; Luis Jorge; Pedro Ferreira; Alexandre Silva; João Crisóstomo Pereira; Cristina 
Pereira 
Copromotores / Parceiros Instituto Politécnico de Castelo Branco; Câmara Municipal da Guarda; Câmara Municipal de Seia; Agrupamento 
de Escolas Frei Heitor Pinto 
Datas 27 setembro 2017 – 29 setembro 2019 
Valor total do projeto 202 032,31 € 

 
A árvore é um ser vivo fundamental, regulador da natureza, do clima e da ecologização urbana. Grande parte dos recursos económicos e 
patrimoniais da Região Centro de Portugal resultam dos seus recursos naturais endógenos, como a floresta e a fruticultura que representam 
quase metade do Valor Acrescentado Bruto setorial do país, e que se pretendem ver alargados através da aplicação de novas tecnologias. 
Enquanto estrutura viva, a árvore está sujeita à biodegradação. Nestes casos ficam com as suas capacidades limitadas, quer de resistência como 
de produtividade, representando uma perda ambiental e económica, além de serem fonte de risco para pessoas e bens. Presentemente, a 
maioria das deteções de manifestações patológicas é feita visualmente. Porém, muitas são de difícil identificação e monitorização, por não 
serem percetíveis à vista humana. Estas técnicas tradicionais, que assentam na inspeção visual, detetam tardiamente as patologias, dificultando 
a sua eliminação ou mitigação. Nas avaliações mais precisas, a técnica tradicional recorre a metodologias invasivas e pontuais que constituem 
portas de entrada para agentes patogénicos. As técnicas tradicionais revelam-se ainda morosas, dispendiosas e muitas vezes ineficazes. Assim, 
é fundamental ter uma técnica avançada de monitorização e manutenção que promova a saúde das árvores, de modo a potenciar as suas 
funções e minimizar prejuízos e riscos. A Termografia por Infravermelhos (TIV) possibilita a medição contínua e simultânea da temperatura 
de uma superfície, em tempo real e sem contacto, podendo constituir uma ferramenta poderosa, expedita, não poluente e não intrusiva para 
análise da integridade biológica de árvores. Assim, o presente projeto visa otimizar esta técnica de diagnóstico para a inspeção, monitorização 
e deteção precoce de manifestações patológicas em árvores. A aplicação da técnica poderá permitir a diminuição dos meios humanos e 
materiais atualmente utilizados pelas técnicas tradicionais, com consequentes ganhos ambientais e económicos. Neste quadro, o presente 
projeto pode constituir um polo de investigação aglutinador, ligado aos recursos naturais endógenos, centrado na Guarda, no coração do 
Parque Natural da Serra da Estrela, com relevância regional e nacional, promovido e apoiado pelas instituições de ensino superior (Institutos 
Politécnicos da Guarda e de Castelo Branco) e do poder local (Câmaras Municipais da Guarda e de Seia) da região. 
 

 
Projeto MedElderly-Polimedicação do idoso 
 

IR Fátima Roque 
Equipa investigadores João Filipe Fernandes Lindo Simões; Carlos Francisco Lopes Canelas; Carlos Manuel de Figueiredo Pereira; Maria 
Odete Pereira Amaral; Isabel Maria Ribeiro Fernandes; André Ricardo Tomás do Santos Araújo Pereira; Manuel Augusto Vicente Passos 
Morgado; Jorge Manuel Gonçalves Aperta; Maria Teresa Ferreira Herdeiro 
Copromotores IPV; ESPAveiro; ULS-Guarda 
Parceiros Hospital Cova da Beira; Centros de Saúde da Cova da Beira 
Datas 27 setembro 2017 - 29 setembro 2019 
Valor total do projeto 145 553,12 € 
 
A elevada prevalência e doenças crónicas na população idosa predispõe esta população a um elevado consumo de medicamentos. Em média, 
os doentes idosos tomam diariamente cerca de 2 a 5 medicamentos prescritos, sendo que, cerca de 20 a 40% dos idosos tomam mais de 5 
medicamentos. O elevado consumo de medicamentos está também associado à utilização de medicamentos sem prescrição, frequência de 
utilização e consumo por períodos superiores à indicação clínica. Desta forma, os doentes idosos apresentam uma maior propensão para o 
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desenvolvimento de Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM), quer devido ao uso de um elevado número de medicamento quer 
devido ao declínio das funções cognitiva e física. Cerca de dois terços dos idosos apresentam problemas para utilizar correctamente os seus 
medicamentos. Os Problemas Relacionados com Medicamentos contribuem para uma elevada percentagem de hospitalizações e tratamentos 
de emergência, contribuindo para um aumento dos custos em saúde nas regiões mais envelhecidas. Portugal, apresenta-se como um dos 
países mais envelhecidos, e a região centro do país é a segunda região com um índice de envelhecimento mais elevado. Face ao exposto, o 
principal objectivo deste projecto é a identificação de Problemas Relacionados com Medicamento nos doentes idosos e o desenvolvimento 
de uma intervenção para melhorar o uso de medicamentos por parte desta população. Será criada uma rede de trabalho entre 3 Escolas 
Superiores de Saúde da Região Centro (integradas no Politécnico da Guarda, Politécnico de Viseu e Universidade de Aveiro), e Agrupamentos 
de Centros de Saúde (ACeS) e Unidades Locais de Saúde (ULS) da região (ACeS) Cova da Beira, ACeS Dão-Lafões, ACeS Baixo Vouga e ULS 
Guarda), que permitirá desenvolver este projeto nos idosos da Região Centro. Será realizado um estudo qualitativo seguido de um estudo 
transversal, e no final destes estudos, será desenhada uma intervenção educativa para melhorar o uso de medicamento pelos idosos. Durante 
o estudo qualitativo será explorado o conhecimento, experiências e atitudes dos doentes idosos em relação aos seus medicamentos. Será 
também explorada a perceção dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de farmácia) sobre Problemas 
Relacionados com Medicamentos nos doentes idosos. De seguida, será realizado um estudo transversal com uma amostra aleatória de cerca 
de 1000 doentes idosos. Neste estudo, inicialmente serão identificados todos os medicamentos prescritos nos últimos 12 meses aos doentes 
incluídos no estudo e será aplicado um questionário para identificar problemas relacionados com medicamentos e quais os factores associados 
ao doente responsáveis pelos problemas identificados. Com o objectivo de melhorar o uso de medicamentos pela população idosa, será 
construído material educacional focando soluções para resolver os problemas identificados. Este material será distribuído aos doentes nos 
centros de saúde, hospitais e farmácias. 
 

 

Projeto GMove +: Um programa de intervenção para promover a atividade física e a qualidade de vida 
da população idosa da Guarda 
 

IR Carolina Vila Chã   
Equipa investigadores Ermelinda Maria Bernardo Gonçalves Marques; Nuno Miguel Lourenço Martins Cameira Serra; Pedro Tiago Matos 
Esteves; Agostinha Esteves de Melo Corte; Carlos Jorge Gonçalves Brigas; Maria Alexandra Paiva Martins Fonseca; José Pedro Arieiro 
Gonçalves Bezerra; José Manuel Martins Valbom; Paulo Jorge Sequeira Gonçalves 
Copromotores Instituto Politécnico de Viana do Castelo; Instituto Politécnico de Castelo Branco; Câmara Municipal da Guarda 
Parceiros Centros de Dia; Santa Casa da Misericórdia  
Datas 22 julho 2017 - 21 julho 2019 
Valor total do projeto 150 223,80 € 
 
Nos países desenvolvidos, a população idosa está a crescer tanto em número como em idade. Embora o aumento da longevidade seja uma 
grande conquista, estas alterações demográficas representam um grande desafio para os serviços públicos, os idosos e suas famílias. A atividade 
física tem sido identificada como um dos fatores determinantes para a manutenção da independência e qualidade de vida dos idosos. No 
entanto, e apesar dos benefícios, o estilo de vida sedentário está a tornarse num problema mundial, com impacto direto na saúde pública e 
na economia regional e nacional. Em Portugal, a prevalência do sedentarismo entre as pessoas com mais de 60 anos idade é uma das mais 
elevadas da Europa. Além disso, esta parece ser mais acentuada nas regiões do interior, onde se inclui a Guarda. Os atores locais, tais como 
a Câmara Municipal (CMG) e Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda estão cientes da necessidade de programas de intervenção e algumas 
iniciativas individuais têm sido implementadas, contudo sem um impacto significativo na adesão dos idosos à atividade física. Assim este 
projeto tem como objetivo aumentar a prática regular de atividade física pelas pessoas idosas da Guarda, contribuindo para um 
envelhecimento saudável e para uma vida independente mais prolongada. Para alcançar este objetivo, será implementado um programa de 
intervenção multidisciplinar apoiado por tecnologias de informação e comunicação (TIC). O projeto iniciarseá com um estudo exploratório 
para identificar potenciais barreiras e fatores que poderão determinar a adesão pessoas idosas à atividade física neste contexto regional. A 
informação recolhida irá suportar a definição de estratégias para aumentar a adesão à atividade física neste grupo etário. Aos idosos que 
pretendam tornarse mais ativos ser-lhes-á proposto a adesão ao programa de atividade física em grupo (devidamente desenhado para 
desenvolver as múltiplas componentes da atividade física e promover a alteração do comportamento sedentário). Em alternativa o idoso 
poderá integrar um programa de atividade física individual, baseado em atividades que possam ser cumpridas com independência. Este tipo 
de programa será suportado por soluções TIC no sentido de monitorizar e promover a prática regular. Os efeitos de programas de atividade 
física sobre a condição física e estado de saúde os idosos participantes serão avaliados antes e após os 6 meses de intervenção. Os participantes 
serão recrutados na ULS - Guarda, através dos seus médicos de família. Para desenvolver este projeto construiu-se uma equipa multidisciplinar, 
constituída por investigadores da área do desporto, com experiência prática neste domínio (IPG e IPVC) profissionais de saúde (IPG), técnicos 
de desporto (CMG) e especialistas em soluções TIC (IPG e IPCB). Esta abordagem representa uma inovação per si dado que congrega uma 
equipa multidisciplinar que recorre a estratégias de cooperação entre todos os intervenientes, reforçadas por soluções de TIC. 
 

 

 
Projeto SAICT – IPG em copromoção  
 

Projeto PerSoParAge - Recursos pessoais e sociais para a autonomia e participação social numa 
sociedade envelhecida 
 

IP Líder Instituto Politécnico de Castelo Branco 
IR Maria João Guardado Moreira e Vitor Pinheira  
Equipa investigadores IPG Maria Herminia Barbosa; Paula Pissara 



70 

Copromotores IPPortalegre; IPBragança e CMCB 
Datas 25 outubro2017 – 31 dezembro 2019 
Valor total do projeto 149 849,54 € 
 
Este projeto insere-se no âmbito da linha de investigação sobre a territorialização do envelhecimento, ou seja, como os territórios e os seus 
recursos humanos e materiais respondem ao envelhecimento da sua população e às problemáticas e necessidades atuais e futuras dos 
indivíduos, que tem sido desenvolvida nas formações graduadas e pós-graduadas do IPCB, incorporando também investigação já desenvolvida 
por outros IP, nas regiões dos copromotores. Este consórcio gerando sinergias justifica-se tanto pela implantação no ecossistema a estudar, 
como pelas diferentes valências da equipa que vão ao encontro dos objetivos delineados. As estratégias de intervenção na área do 
envelhecimento devem ter por base evidência científica pelo que pretendemos conhecer os processos e os perfis de envelhecimento das 
comunidades do interior, tanto rurais, como urbanas, através da avaliação multidimensional no sentido de definir o seu perfil social, funcional 
e dos recursos disponíveis, bem como identificar as necessidades sentidas e expressas das organizações da população abrangida. O principal 
objetivo é a construção de conhecimento que responda aos desafios das alterações demográficas sentidas nas regiões dos copromotores e se 
constitua como motor de uma estratégia de desenvolvimento regional partilhada e construída através da mobilização dos diferentes parceiros 
(IES, autarquias, unidades de saúde, IPSS, outras entidades e agentes e sociedade em geral), tanto no diagnóstico como na avaliação das 
propostas e disseminação/ aplicação dos resultados. As estratégias de intervenção devem apelar para abordagens multidisciplinares e 
intersectoriais integradoras que possam organizar-se à volta dos eixos social, organizacional e tecnológico. Pretende-se elaborar instrumentos 
e propostas de apoio ao desenvolvimento de políticas territoriais de envelhecimento e de resposta às necessidades da população e das 
organizações locais (construção de instrumentos; construção de uma base de dados georreferenciados dos idosos e equipamentos e soluções 
que promovam a utilização das tecnologias digitais e assistivas e de apoio capazes a qualidade de vida dos idosos e que se reflita em maior 
autonomia e também construção e desenvolvimento de programas que promovam a integração, participação e implicação das pessoas idosas 
na vida local e no desenvolvimento dos territórios. 
 

     

Projeto BUILDFROMFOREST 
 

IP Líder Instituto Politécnico de Castelo Branco 
IR Luís Jorge 
Equipa investigadores IPG Rui Pitarma 
Copromotores IPLeiria; IPCoimbra; SERQ; Floriano & Filho 
Datas 27 setembro 2017 – 29 setembro 2019 
Valor total do projeto 149 984,35 € 
 
O propósito desta candidatura tem como objectivo o desenvolvimento, caracterização e demonstração de um produto capaz de executar 
edifícios de grande porte com extrema rapidez e qualidade. O produto consiste num módulo totalmente pré-fabricado, transportável e 
acoplável de forma simples e rápida. O módulo construído numa estrutura integral em madeira deverá ser totalmente infra-estruturado 
(abastecimento de água, drenagem, instalações eléctricas e telecomunicações, sistemas de climatização e ventilação) e revestido, viabilizando 
a construção em tempo record. A geometria e dimensões de cada módulo assemelham-se a um contentor marítimo, facilitando o transporte 
terreste e marítimo. Este constrangimento geométrico obriga a um exigente desenvolvimento conceptual de arquitectura e correspondente 
integração de engenharia. Existirão, naturalmente, várias tipologias de módulo (quarto, cozinha, refeitório, etc). Vislumbram-se desde já 
alguns desafios a serem resolvidos, como são exemplo: conforto acústico e térmico, segurança contra-incêndios, resistência sísmica, criação 
de zonas 'open-space' e interligação de comunicações verticais e horizontais (corredores e caixas de escadas ou elevadores), entre muitos 
outros, sem esquecer a logística. A arquitectura de emergência associada à resposta a realojamento por catástrofes naturais ou crises de 
refugiados, bem como alojamento temporário por eventos desportivos ou grandes obras (refinarias, barragens, ?), são alguns dos exemplos 
de aplicação do produto que aqui se descreve, com possibilidade de desmontagem, armazenamento e reutilização dos módulos. 
 

 

Projeto STAI.Bin - Promoção e apoio à implementação da Plataforma tecnológica SmartFarmer e 
avaliação do impacto social e económico dos circuitos curtos de produção e consumo na Beira Interior 

IP Líder Instituto Politécnico de Castelo Branco 
IR Regina Vieira 
Equipa investigadores IPG João Leitão; Carlos Brigas 
Copromotores ECOGERMINAR; EAPN 
Datas 29 setembro 2017 – 30 setembro 2019 
Valor total do projeto 149 942,85 € 
 
O STAI.Bin apoia a implementação da plataforma SmartFarmer.pt da OIKOS nos territórios rurais da Beira Interior, dinamizando mercados 
de proximidade de produtos agrícolas. Aprofunda o diagnóstico de caracterização de produtores e consumidores (individuais e coletivos) na 
adesão à plataforma tecnológica no território, desenvolvendo a produção endógena. O conhecimento adquirido pelo trabalho 
técnicocientífico da intervenção social das entidades da sociedade civil copromotoras e pelos investigadores do projeto, no território 
identificado, viabiliza canais de comunicação e potenciais aderentes. Faz uso da metodologia participativa, assentando nas relações de 
proximidade já estabelecidas pelos co-promotores. Privilegiam-se territórios e atores em vulnerabilidade social e em risco de exclusão social. 
Integra processos de apoio direto a produtores rurais e a consumidores aderentes, mediante a realização de workshops nos territórios locais, 
dinamizados pela equipa de investigadores e especialistas técnicos das entidades co-promotoras. Aos produtores agrícolas, o apoio é 
direccionado para estímulo à produção agrícola integrada e sustentável, higiene, segurança alimentar, organização financeira e escoamento 
dos produtos (comercialização); Aos consumidores (sobretudo organizações sem fins lucrativos e com actividade de confeção e distribuição 
alimentar), o apoio dirige-se à sensibilização para uso de produtos agrícolas de base local, nutrição e regimes alimentares adequados aos 
utentes, gestão de encomendas. Central é a criação e teste de uma matriz de avaliação do impacto social, económico e ambiental, a 
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operacionalizar através de um sistema analítico digital baseado num ambiente data warehouse, desenvolvido com recurso à metodologia Ágil 
SCRUM. Viabiliza-se a identificação dos outputs da adesão à plataforma SmartFarmer.pt e o seu impacto na qualidade de vida dos 
intervenientes: aumento de produção, variedade e qualidade dos produtos, aumento de renda, criação de (auto) emprego, escoamento 
produtos, qualidade alimentar e grau de satisfação dos consumidores. A metodologia de cariz qualitativo e quantitativo e os resultados obtidos 
sustentam produtos científicos on-going e ex-post, interdisciplinar e de tipologia variada: comunicações em encontros da especialidade, 
artigos científicos, manual de procedimentos; inclui a proposta de criação de um observatório social de monotorização dos circuitos curtos 
e impactos no desenvolvimento comunitário do território; fundamentará propostas de legislação para os setores de produção e consumo a 
nível nacional e europeu. Mobiliza de forma integrada investigadores de três domínios científicos e interventores sociais com uma vasta 
experiência de trabalho social e comunitário ligado à economia solidária e à luta contra a pobreza, aliado a forte rede de parceiros regionais, 
nacionais e internacionais, promovendo a disseminação dos resultados, a continuidade da investigação e o desenvolvimento social e humano 
das populações. 
 

 

Projeto Ordo Christi – Património Artístico da Ordem de Cristo entre o Zêzere e o Tejo (séc. XV e XVI) 
 

IP Líder Instituto Politécnico de Castelo Branco 
IR João Neves 
Equipa investigadores IPG Teresa Paiva; Elsa Cardoso 
Copromotores IPT 
Datas 22 setembro 2017 - 30 setembro 2019 
Valor total do projeto 149 258,34 € 
 
O projeto tem como principais objetivos estudar, comunicar e promover o património associado às comendas da Ordem de Cristo. Desse 
modo, é objetivo do projeto, além da valorização patrimonial por intermédio da História da Arte, contribuir para a conservação da memória 
desta herança histórica-artística, uma marca identitária da história local/regional, capaz de contribuir para a coesão territorial. Por outro lado, 
o projeto procurará promover a salvaguarda do património da Ordem e a comunicação do património à sociedade de modo inteligível e 
aberto. O projeto procura ter um papel de formação cívica e educativa, com formar novos públicos principalmente através das novas 
tecnologias. Outro objetivo é a disponibilização, de forma aberta, de instrumentos informativos científicos, adequados na linguagem gráfica 
e escrita de modo a auxiliar os promotores turísticos, as autarquias ou centros decisores na valorização e divulgação turística da região. Outro 
aspeto a alcançar é a transferência do conhecimento para os estudantes. Através deste projeto, docentes e investigadores podem efetivamente 
contribuir para uma melhor formação dos seus alunos. Os estudantes das instituições envolvidas são fortemente beneficiados pelo 
conhecimento adquirido e pela aplicabilidade que tem. 
 

 

Projeto Geografia económica e dinâmicas territoriais de competitividade: o erro como factor de 
aprendizagem e de inovação territorial - GEDITEC 
 

IP Líder Instituto Politécnico de Tomar 
IR Sérgio Nunes 
Equipa investigadores IPG Maria Elisa Figueiredo; Helena Saraiva 
Copromotores IPPortalegre 
Datas 13 setembro 2017 – 15 setembro 2019 
Valor total do projeto 149 685,33 € 
 
Este projecto tem como principal objectivo a identificação dos principais canais e mecanismos de enraizamento territorial das dinâmicas 
empresariais regionais, procurando maximizar os benefícios dos processos de localização empresarial e minimizar as desvantagens de uma 
deslocalização. Em termos estratégicos, o projecto será operacionalizado a partir de um dilema territorial específico, que será abordado numa 
perspectiva trans-territorial e multidisciplinar, politécnico e integrando curricularmente de forma inovadora alunos dos vários ciclos de estudo 
em múltiplas actividades de investigação aplicada. O projecto suportase numa metodologia de investigação baseado na prática reflexiva e na 
experiência e aprendizagem partilhada, focalizada na produção de conhecimento útil e suportado em actividades de learning by doing, by 
using and by interacting. Este projecto será desenvolvido ao longo de três fases, concentrando a suas acções no estudo dos processos de 
localização e deslocalização empresarial, na avaliação dos seus impactos territoriais, na realização de documentários e experiências 
fotográficas e no desenvolvimento de várias ferramentas analíticas conducentes a processos de inovação territorial (innovation network 
analysis, plataforma regional de open innovation e um sistema de monitorização de impactos económicos). Os múltiplos resultados do 
projecto irão servir. 
 

 

 Projeto PLowDeT- Framework for analysing the performance of low density regions: the case of 
Portuguese historical villages 
 

IP Líder Uaveiro (Escola Politécnica) 
IR Carlos Alberto lourenço dos Santos 
Equipa investigadores IPG Manuela Natário 
Copromotores Aldeias Históricas 
Datas 01 setembro 2017 a 01 maio 2019 
Valor total do projeto 153 490,01 € 



72 

 
A sustentabilidade dos territórios de baixa densidade, onde se inserem as Aldeias Históricas de Portugal (AHP), requer estratégias assentes 
em fatores e recursos endógenos. Com efeito, nestes territórios, caracterizados pelo crescente despovoamento, estagnação e atraso, torna-se 
fundamental promover dinâmicas de inovação, associadas à maior eficiência na utilização dos recursos, para melhorar a competitividade e 
dinamizar a criação de emprego. Neste contexto, torna-se imprescindível a existência de indicadores que permitam medir o impacto, 
designadamente, económico e social, das atividades geradoras de riqueza. O impacto económico e social dos territórios de baixa densidade 
em geral, e das AHP, em particular, não está suficientemente estudado, existindo falta de indicadores que suportem estudos nesta área. 
Procurando colmatar esta lacuna, este estudo tem como objetivo principal definir um conjunto de indicadores que constitua uma framework 
para avaliar o impacto económico e social das atividades turísticas das AHP. No âmbito do projeto será ainda desenvolvida uma plataforma 
tecnológica, que permita a gestão dos dados recolhidos, e uma aplicação móvel que monitorize os fluxos de turistas que visitam as AHP. Para 
atingir os objetivos a que se propõe, o projeto será dividido em seis fases. Em cada fase, diferentes métodos e técnicas de investigação serão 
usados. Depois de uma extensiva revisão da literatura, será efetuado trabalho de campo nas AHP que passará pela observação participante e 
por entrevistas a vários stakeholders. Depois de uma primeira definição da framework, a mesma será validada através da realização de um 
workshop e de focus group, onde esses resultados serão discutidos. Depois de validada a framework, será concebido um questionário para 
recolha de dados que será testado, juntamente com a plataforma tecnológica e a aplicação móvel, numa das AHP. Após o teste, proceder-se-
á à recolha, tratamento e análise dos dados nas doze AHP, recorrendo a ferramentas estatísticas. Ao avaliar o impacto económico e social das 
atividades turísticas das AHP nos territórios de baixa densidade em que estão inseridos, através da criação de um conjunto de indicadores, 
espera-se que o projeto não só forneça às AHP os dados necessários para planearem a sua estratégia de desenvolvimento, mas que também 
contribua para apoiar a tomada de decisão por parte das entidades que necessitam de ter indicadores económicos e sociais relacionados com 
a valorização do património. Para além disso, espera-se que o projeto contribua: para a transferência de conhecimento para as comunidades 
académicas, através da melhoria dos curricula de algumas unidades curriculares e do envolvimento de estudantes em algumas fases do 
projeto; e para atrair turistas, novos investidores e habitantes para as AHP, contribuindo, deste modo, para a sua sustentabilidade e para o 
desenvolvimento dos territórios de baixa densidade em que se inserem. 
 

 

Projeto SilkHouse - Development of a smart microgrid based on renewable energy sources and a 
monitoring system for the “house of silk" 
 

IP Líder Instituto Politécnico de Bragança 
IR Américo Vicente Teixeira Leite 
Equipa investigadores IPG Adério Neto Alcaso  
Copromotores Centro Ciência Viva; Empresa JG Instalações Elétricas; Politécnico do Cávado e Ave 
Datas 18 setembro 2017 – 30 setembro 2019 
Valor total do projeto 149 915,79 € 
 
Este projeto visa transformar a Casa da Seda, do Centro Ciência Viva de Bragança, numa casa autossustentável, através da 
utilização de novas tecnologias de energia, amigas do ambiente. Tendo em conta a sua missão, a Casa da Seda servirá como 
plataforma de demonstração e divulgação destas soluções inovadoras para as futuras casas das cidades inteligentes. Para o 
efeito, este projeto vai desenvolver uma microrrede inteligente, baseada em fontes renováveis de energia e em tecnologias 
inovadoras, e integrar um sistema inteligente de controlo e monitorização, estendido à monitorização de diversas variáveis 
ambientais ao longo da passagem do rio Fervença pela cidade de Bragança. Entre outras fontes renováveis, a microrrede vai 
integrar energia solar fotovoltaica e uma pequena hídrica devidamente integrada no local onde outrora existiu um moinho. 
Para além de promover a sustentabilidade energética, o projeto visa, também, enriquecer a divulgação da ciência na Casa da 
Seda e aumentar o potencial de atração de visitantes para o Centro Ciência Viva de Bragança, como ponto de interesse da rota 
turística da região. 
 

 
Projeto MAISaúdeMental - Monitorização e avaliação dos indicadores de saúde mental das crianças e 
adolescentes: da investigação à prática 

 
IP Líder Instituto Politécnico de Viseu 
IR Carlos Manuel de Figueiredo Pereira 
Equipa investigadores IPG Noel Lopes 
Copromotores CHTondela Viseu; Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique; Câmara Municipal de Viseu 
Datas 01 setembro 2017 – 03 agosto 2019 
Valor total do projeto 144 976,54 € 
 
Este projeto é uma necessidade premente da região centro de Portugal. O impacto das perturbações mentais e do comportamento obriga ao 
planeamento de intervenções dirigidas a grupos específicos da população. A necessidade de promover a saúde mental e a qualidade de vida 
tem sido um desafio reconhecido pela União Europeia(1) e recentemente reforçado no European Framework for Action on Mental Health 
and Wellbeing(2), que preconizam intervenções para a saúde mental e bem-estar em áreas prioritárias: promoção da saúde mental nos locais 
de trabalho e nas escolas; implementação de ações contra a depressão e suicídio e serviços de proximidade; desenvolver cuidados de saúde 
mental na comunidade socialmente inclusivos; e promover a integração da saúde mental em todas as políticas. O fundamento deste desafio 
em Portugal e particularmente na região centro assenta no facto dos estudos epidemiológicos reportarem uma prevalência de perturbações 
mentais infanto-juvenis de cerca de 20%(3,4) constituindo-se um grave problema de saúde pública. Desta forma a promoção da saúde mental 
é uma prioridade para atingir os objetivos estratégicos nacionais e reforçar o compromisso europeu de solidariedade, justiça social e qualidade 
de vida dos cidadãos de uma forma tangível, com a particularidade de que a promoção da saúde mental em crianças e adolescentes é investir 
no futuro e a escola é um terreno privilegiado para esta ação. Também no âmbito da OMS e da União Europeia, Portugal reafirmou os seus 
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compromissos a nível central e local relativamente à execução de políticas públicas de cidadania, promoção da igualdade de género e 
investimento na educação, enquadradas no V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-discriminação(5). Enquanto pilar 
para a igualdade, cidadania e promoção da saúde são cruciais ações na área da educação para a saúde com setting privilegiado na escola. É 
neste pressuposto que surge este projetol visando contribuir para a promoção da saúde mental em meio escolar e melhoria dos determinantes 
em saúde do grupo alvo, ou seja professores/educadores, assistentes operacionais, profissionais de saúde, agentes de autoridade/segurança, 
em suma, profissionais que contactam e participam na formação dos cidadãos do futuro. Na consecução do projeto utilizarse- ão metodologias 
de formação activas, com envolvimento de estudantes da ESSV de vários níveis de formação, com recurso às novas tecnologias de informação, 
website sóMENTEsã e sistema de sinalização e referenciação help@me, à internacionalização com a Implementation of the Zippy's Friends 
Program, à vertente empreendedora com a Implementação de um programa de voluntariado jovem AMOSaudeMental e à Elaboração do 
Manual EducaMente de promoção da saúde mental e qualidade de vida, adequado aos contextos multiculturais identificados. É convicção da 
equipa que este projecto se irá constituir como um modelo de referência no domínio da promoção da saúde mental e qualidade de vida 
infantojuvenil. 

 

 

SAICT - FCT  
 

Projeto APIMedOlder 
 

IP Líder Instituto Politécnico da Guarda 
IR Fátima Roque 
Datas 01 janeiro 2018 – 31 dezembro 2020 
Valor total do projeto 241 320,65 € 

 
Prevenir o uso de medicamento potencialmente inapropriados em idosos através de um sistema de apoio à decisão clínica. Ensaio 
controlado aleatório por clusters em cuidados de saúde primários.  
        

 

Projeto ZAPGO 
 

IU Líder Universidade da Beira Interior 
IR do IPG Paula Coutinho 
Equipa IPG Maximiano Ribeiro  
Datas 01 janeiro 2018 – 31 dezembro 2020 
Valor total do projeto 237 603,05 € 

 
Nanoestruturas de Óxido de Grafeno revestidas com polímeros anfifílicos zwiteriónicos para a terapia quimica e fototérmica do cancro da 
mama. 
 

      

Projeto eHealthResp 
 

IU Líder Universidade de Aveiro 
IR do IPG Fátima Roque 
Datas 01 janeiro 2018 – 31 dezembro 2020 

 
Desenvolvimento e validação de ferramentas e-Health de apoio à decisão clínica e ao empoderamento do doente nas infeções. 
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4.  
TESES E DISSERTAÇÕES 
THESIS AND DISSERTATIONS 
 

4.1. 
Doutoramentos 
Doctoral degree 
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Avaliação da Tecnologia InSar para Monitorização de Grandes Obras. 
 
Patrício, Eufémia D. G. R.  
 
 
Grau Doutor(a) 
Instituição Universidade do Porto 
Grupo de Investigação Engenharia 
Geográfica 

A necessidade de monitorizar estruturas de forma mais rápida, tornou-se emergente dada a 
imponência que as estruturas comportam, estando continuamente sujeitas a deformações 
causadas por fatores internos e externos à própria estrutura, nomeadamente a possível 
instabilidade do terreno envolvente, as alterações físicoquímicas dos próprios materiais de 
construção utilizados, instabilidade do terreno nas fundações, alterações da pressão e temperatura 
atmosféricas, etc. O que se espera é que estas estruturas tenham um tempo de vida útil elevado, 
com segurança tanto para vidas humanas como para outros recursos associados à própria estrutura 
e zona envolvente, prevenindo ao máximo as catástrofes. A evolução tecnológica associada à 
investigação científica no âmbito da recolha, tratamento e análise da Informação Geoespacial, foi 
uma mais-valia no campo da monitorização. Inúmeros equipamentos, sensores e software, foram 
desenvolvidos para medição e análise de terrenos e estruturas, nem sempre com o objetivo 
específico do controlo de deformações, mas com as suas caraterísticas de medição associadas a 
uma elevada precisão tornaram-se adequados para este fim. Este trabalho surge no âmbito da 
monitorização de estruturas tendo em vista a aplicação da técnica MT-InSAR, cujo procedimento 
se baseia na análise interferométrica de um conjunto de imagens SAR obtidas por satélites que 
transportam Radar de Abertura Sintética (SAR). Assim, através de uma série de imagens obtidas em 
várias épocas, onde seja possível identificar sucessivamente pontos com um comportamento 
estável do ponto de vista da fase, (PS, Persistent Scatterers) é possível detetar deslocamento da 
estrutura na linha de vista do sensor, através do cálculo da diferença de fase. Sendo esta técnica a 
mais recente para monitorização de obras no conjunto de todas as técnicas já conhecidas e 
aplicadas, os resultados produzidos em cada obra ainda geram expectativas quanto ao sucesso 
esperado. As características das obras são distintas em termos de orientação da estrutura, 
dimensão, envolvente e tipo de material usado. Nesta tese são descritos vários testes de 
processamento recorrendo às técnicas MTInSAR implementadas nos programas StaMPS e 
SARPROZ, nomeadamente a técnica PSI, SB e a junção (PSI e SB). As obras escolhidas para efetuar 
o estudo foram barragens, escombreiras, uma falha geológica e taludes/encostas, localizadas em 
Portugal, Eslováquia e Espanha. No âmbito das barragens foram analisadas, a Barragem do Alto 
Ceira, Paradela e Raiva (Portugal), a Barragem de Cunovo do complexo Gabčíkovo-Nagymaros 
(Eslováquia), as escombreiras da Barragem de Salamonde (Portugal), um talude junto ao Itinerário 
Complementar 5 (IC5) na região de Alfandega da Fé, bem como toda a área envolvente ao 
Município desta região e a falha de Zafarraya na Serra Tejeda, Cordilheira Bética (Espanha). Foram 
usadas imagens SAR dos satélites ERS, Envisat, ALOS, Sentinel e Terra SARX. Alguns testes 
efetuados, permitiram concluir que a técnica não resulta em casos de terrenos menos favoráveis, 
para a retro-reflexão dos sinais. Esses resultados ajudaram a esclarecer as questões inicialmente 
colocadas, sobre a importância da envolvente, dimensão e caraterísticas da obra, para a aplicação 
da técnica com sucesso. Por outro lado, foi possível verificar, que a técnica pode ser levada ao seu 
potencial extremo, no caso de zonas onde os difusores persistentes são estáveis. A presença de 
outliers nos resultados da monitorização de estruturas artificiais, foi um estímulo para se 
desenvolver uma abordagem semiautomática de análise, que permitisse descartar esses outliers. 
O algoritmo final destina-se a apoiar a cadeia de processamento e a fornecer, aos utilizadores, 
resultados finais, sem outliers, que serão mais fáceis de entender e de reavaliar. Neste trabalho 
propõe-se ainda um novo método para refinar e corrigir os valores de temperatura e 
consequentemente analisar os valores da dilatação térmica, 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝, em cada PS, numa ponte em 
Svinov, Ostrava. A dilatação térmica é uma componente importante para analisar na monitorização 
de pontes com observações InSAR na bandaX e o refinamento do 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 melhora a coerência 
dos pontos e ajuda a avaliar, com precisão, a deformação linear de uma ponte. 
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THESIS AND DISSERTATIONS 
 

4.2. 
Mestrados atribuídos pelo IPG 
Master degree awarded by IPG 
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Mestrado Ciências do Desporto  
  

 
Efeito do destreino no perfil energético e na condição física de nadadores jovens. 
 

DIAS, Paulo André Ribeiro 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 11.04.2018 | 
Orientador: Prof. Doutor Mário Jorge de Oliveira Costa 
 

 

Efeito de um programa de halliwick na competência aquática, postura, equilíbrio estático e dinâmico 
de pessoas diagnosticadas com deficiência. 
 

SILVA, Andreia Filipa Maia e 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 5.2.2018 |  
Orientador: Prof. Doutor Mário Jorge de Oliveira Costa 
 

 

Comparação da resposta fisiológica, biomecânica e neuromuscular entre as vertentes do fitness- 
zumba® e strong by zumba™. 

 
VALENTE, Célia Conceição Silva 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 9.10.2018 |  
Orientador: Prof. Doutor Mário Jorge de Oliveira Costa | Coorientadora: Prof. Doutora Carolina Júlia Félix Vila-Chã 
 

 

Modelo para a avaliação da condição física de surfistas: um guia para o personal trainer. 
 
GUERRA, Afonso Fernandes 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 20.11.2018 |  
Orientador: Prof. Doutor Mário Jorge de Oliveira Costa 
 

 

Instituição acolhedora do estágio: ffitness club – Tondela. 

 
NUNES, Rafael Coimbra 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 28.11.2018 |  
Orientador: Prof. Doutor Faber Sérgio Bastos Martins 
 

 
Treino funcional vs. hidroginástica: benefícios para a aptidão física em idosos ativos. 

 
PEREIRA, Saúl Marques 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 08.11.2018 |  
Orientador: Prof. Doutor Nuno Miguel Lourenço Martins Cameira Serra | Coorientadora: Prof. Doutora Carolina Júlia Félix Vila-Chã 
 

 

Avaliação do impacto de um programa de treino diferencial vs prática variada na dimensão motora e 
cognitiva de jovens futebolistas. 

 
AMARANTE, Jean-Philippe de Jesus 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 19.12.2018 |  
Orientador: Prof. Doutor Pedro Tiago Matos Esteves | Coorientador: Doutor Nuno Leite 
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Análise do efeito de constrangimentos instrucionais sobre a performance desportiva no futebol. 
 
VENÂNCIO, Ivan Raphael Valente  
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 12/01/2018 |  
Orientador: Prof. Doutor Pedro Tiago Matos Esteves | Coorientador: Prof. Doutor Bruno Filipe Rama Travassos 
 

 

 
Mestrado Construções Civis 

 
  

Avaliação diagnóstica das delegacias de polícia civil da secretaria de estado da segurança pública em 
São Luís-MA. 

 
LOPES, Valdilea Ferreira 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 26.07.2018 |  
Orientadora: Prof. Maria de Jesus de Almeida Leão | Coorientadora: Doutora Débora Luana Ribeiro Pessoa 
 

 

Patologias de edifícios históricos tombados: estudo de caso – convento das Mercês. 
 
CARVALHO, Wadson Mayckel  
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 23.02.2018 |  
Orientador: Prof. Doutor José Carlos Almeida  
 

  

Gerenciamento de pavimentos flexíveis – acompanhamento de um caso real de estudo: rodovia BR 
010/MA. 

 
RAMOS, Marlice Magalhães 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 25.01.2018 |  
Orientador: Prof.  Doutor José Manuel Mayor Gonzalez 
 

 
A gerência de pavimentos como ferramenta de planejamento da manutenção das rodovias federais 
no Estado do Maranhão - estudo prático. 

 
SILVA, Glauco Henrique Ferreira da 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 18.06.2018 |  
Orientador: Prof. Doutor José Manuel Mayor Gonzalez 
 

 

Recomendações relativas ao setor de planejamento para melhorar a produtividade na execução de 
obras de construção civil na cidade de São Luís do Maranhão. 

 
CARVALHO, Franceli Santos 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 23.07.2018 |  
Orientador: Prof. Especialista Carlos Aquino Monteiro 
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O papel da engenharia na gestão de obras públicas: formação e atuação profissional. 
 
MAGALHÃES, Stenio Luis Costa Moreira 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 17/10/2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Maria José Andrade Pais Valente | Coorientadora: Prof. Doutora Maria Mary Ferreira 
 

 
Valiação diagnóstica sobre o planejamento das obras de pavimentação urbana executadas em São 
Luís – MA. 

 
FERREIRA, Nilson Cardoso 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 26.10.2018 |  
Orientador: Prof. Doutor Carlos Manuel Gonçalves Rodrigues 
 

 
 

Mestrado Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo Do Ensino 
Básico 

  
 

O desenho infantil. 
 
SILVA, Dina Manso da 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 4.11.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Filomena São José Bolota Velho 
 

 
O meio agente modificador de conceitos apreendidos: música tradicional vs música erudita. 

 
RODRIGUES, Mariana Ferreira 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 15.06.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Maria do Rosário da Silva Santana 
 

 

A importância dos materiais no processo de ensino e aprendizagem. 

 
ALMEIDA, Maria de Lurdes Guerra dos Santos de 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 13.05.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Urbana Maria Bolota Cordeiro 
 

 

Viver a ciência na educação pré-escolar - a água. 

 
DIAS, Joana Filipa Cardoso Coelho 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 02.07.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Rosa Branca Cameira Tracana Pereira 
 

 

A importância dos materiais em contexto académico. 
 
MARTINS, Maria Helena Coelho Silva 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 28.06.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Urbana Maria Bolota Cordeiro 
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As tecnologias como recurso motivador da aprendizagem. 
 
BATISTA, Ana Sofia Dias 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 18.09.2018 |  
Orientador: Prof. Doutor Pedro José Arrifano Tadeu 
 

 

Atividades de outdoor learning na educação pré-escolar - potencialidades na promoção de atitudes 
pró-ambiente. 

 
DELGADO, Catarina Alexandra Antunes 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 18.09.2018 | 
Orientadora:  Prof. Doutora Maria Eduarda Revés Roque da Cunha Ferreira 
 

  
 

Perceção da criança na entrada para o 1º ceb. 
 
Pires, Ângela Sofia Videira 
Orientadora: Prof. Doutora Elisabete Batoco de Constante Brito | 
Coorientadora: Prof. Doutora Filomena de São José Bolota Velho 
 

 

A interdisciplinaridade como estratégia de ensino e aprendizagem no 1º ceb. 
 
TAVARES, Daniela Marisa Valente 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 21.03.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Urbana Maria Bolota Cordeiro 
 

 
Ensinar os quatro elementos da natureza a crianças da educação pré-escolar num laboratório de 
ciências do ensino superior. 

 
GOMES, Guida Filipa Freitas 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 13.04.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Maria Eduarda Revés Roque da Cunha Ferreira 
 

 
 

Mestrado Enfermagem Comunitária 
  

 
Avaliação do risco de diabetes mellitus tipo 2 na população adulta de uma unidade de saúde familiar. 

 
 
SILVA, Jorge Manuel Ramos da 
Escola Superior de Saúde | 19.02.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Ermelinda Maria Bernardo Goncalves Marques 
Coorientadora: Enfermeira Especialista Lúcia Amélia Fernandes Alves Marques 
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Estratégias de coping da família da pessoa portadora de esclerose múltipla. 
 
GONÇALVES, Eliana Luísa Martins 
Escola Superior de Saúde | 19.02.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Ermelinda Maria Bernardo Goncalves Marques | Coorientadora: Prof. Doutora Maria Henriqueta de Jesus Silva 
Figueiredo 
 

  

Estilo de vida dos estudantes do ensino superior. 
 
MARQUES, Cláudio Roberto Caetano 
Escola Superior de Saúde | 15.03.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Ermelinda Maria Bernardo Gonçalves Marques 
 

 

 
Literacia em saúde numa comunidade da região centro. 

 
MARTINS, Catarina Simões 
Escola Superior de Saúde | 21.03.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Agostinha Esteves Melo Corte | Coorientadora: Prof. Doutora Ermelinda Maria Bernardo Gonçalves Marques 
 

 
 

Qualidade de vida da pessoa com “doença inflamatória intestinal”. 
 
GIL, Lúcia Maria Torres dos Santos 
Escola Superior de Saúde | 04.04.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Isabel Maria Ribeiro Fernandes 
 

 

Estratégias de coping do cuidador informal do idoso dependente. 
 
MINGOTE, Cláudia Marisa Vicente Conceição 
Escola Superior de Saúde | 09.05.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Agostinha Esteves Melo Corte |  Coorientadora: Prof. Doutora Ermelinda Maria Bernardo Gonçalves Marques 
 

  

Adesão ao rastreio do cancro colorretal - conhecimentos, atitudes, comportamentos e informação. 
 
ALMEIDA, Marisa Carreirinha Correia de 
Escola Superior de Saúde | 21.09.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Isabel Maria Ribeiro Fernandes | Coorientadora: Prof. Doutora Agostinha Esteves Melo Corte 
 

 

Estilo de vida dos adolescentes de uma escola secundária do interior do país. 
 
MARQUES, Marlene Sofia Teixeira Fernandes 
Escola Superior de Saúde | 20.09.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Agostinha Esteves Melo Corte | Cooreintadora: Prof. Doutora Ermelinda Maria Bernardo Gonçalves Marques 
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Vivências dos familiares da pessoa com demência: papel do enfermeiro de família. 
 
RATO, Marta Sofia Furtado Nisa 
Escola Superior de Saúde | 14.11.2018 |  
Orientador: Prof. Doutor Ezequiel Martins Carrondo | Coorientadora: Prof. Doutora Ana Maria Jorge 
 

 

 
Mestrado Ensino do 1.º e do 2.º Ciclo do Ensino Básico   

  

 
A afetividade na relação pedagógica e aprendizagem na pré-escola. 

 
OLIVEIRA, Suely Leitão de 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 26.06.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Filomena de São José Bolota Velho 
 

 

A efetividade no processo ensino - aprendizagem da educação infantil. 
 
PEREIRA, Maria do Perpétuo Socorro Soares 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 10.04.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Filomena de São José Bolota Velho 
 

 
  

Análise do ensino de língua portuguesa na 1ª etapa do 3º ciclo na escola municipal. 
 
LAGO, Ana Carla Vale 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 21.05.2018 |  
Orientador: Prof. Doutor Mário José Silva Meleiro 
 

 
 
O sistema educacional da unidade de ressocialização feminina: pedrinhas zona rural de São Luís. 

 
CORDEIRO, Alessandra Rodrigues 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 24.05.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Rosa Branca Cameira Tracana Pereira 
 

  

Educação de tempo integral na rede municipal de São Luís: discurso de governo e realidade das 
escolas. 

 
NETA, Arcângela Feitosa de Sousa 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 26.06.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Isa Margarida Vitória Severino 
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A importância dos jogos didáticos na aquisição da leitura dos alunos do 1º ceb. 

 
CANTANHÊDE, Maria Lúcia dos Santos 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 26.06.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Elisabete Batoco Constante de Brito 
 

 
Historicidade e identidade quilombola em Anajatuba – Maranhão. 

 
PAIVA, Valdir 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 07.06.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Urbana Maria Bolota Cordeiro 
 
 
 

 

Mestrado Gestão 
  

 
A prática profissional do contabilista certificado numa empresa do setor da construção e obras 
públicas. 

 
SANTOS, Ana Catarina Cruz dos 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 16.11.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Maria de Fátima Santos David | Coorientadora: Prof. Maria Lúcia Paiva Neves Marques  
 

 
  

O contabilista certificado nas administrações públicas: o caso da Câmara Municipal da Sertã. 
 
MACÁRIO, Tatiana Isabel dos Santos 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 20.12.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Maria de Fátima Santos David | Coorientadora: Prof. Maria Lúcia Paiva Neves Marques  
 

  

A prática profissional do contabilista certificado numa IPSS. 
 
SANTOS, Inês Oliveira 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 22.11.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Maria de Fátima Santos David | Coorientadora: Prof. Maria Lúcia Paiva Neves Marques  
 

 

Capacitação de recursos humanos na escola técnica do SUS do estado do Maranhão no município de 
São Luís: avanços e perspetivas. 

 
SILVA, Reinaldo Machado 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 27.12.2018 |  
Orientador: Prof. Doutor Amândio Pereira Baía 
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A atuação dos gestores e fiscais de contratos e convénios: estudo de caso do Senai-Ma. 
 
SANTOS, Kerlane Marcelle Costa dos 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 21.03.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Rute Maria Gomes Abreu 
 

 

Impacto da utilização da ferramenta Balanced Scorecard - estudo de caso. 
 
GOMES, Maysa Sabino 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 25.09.2018 |  
Orientadora: Prof. Helena Isabel Barroso Saraiva | Coorientadora: Prof. Doutora Ana Cristina Marques Daniel 
 

 

 
O impacto das redes sociais nos municípios do distrito da Guarda. 

 
CABRAL, Rui Alexandre Domingues 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 22.11.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Ana Cristina Marques Daniel | Coorientadora: Prof. Doutora Ascensão Maria Martins Braga 
 

 

 
Mestrado Marketing e Comunicação 

  

 
Marketing de serviços e relacional e a satisfação dos clientes /utentes. 

 
MARQUES, Samirian Poliana de Sena Vieira 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 15.02.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Teresa Maria Dias de Paiva 
 

 

 
Mestrado Sistemas Integrados de Gestão (Ambiente, Qualidade, 
Segurança E Responsabilidade Social) 

  
 

Proposta de sistema de gestão da qualidade no Centro Social de Quadrazais. 
 
MARQUES, Amara Santiago 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 19.06.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Rute Maria Gomes Abreu | Coorientadora: Doutora Denise Pereira 
 

 

Avaliação do risco de stresse ocupacional e qualidade de vida: trabalhadores do setor automóvel. 
 
BESSA, Edmundo José da Silva 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 25.10.2018 |  
Orientador: Prof. Doutor Jorge Manuel Pereira Gregório | Coorientadora: Prof. Doutora Cecília Maria Fernandes Fonseca  
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Efeitos da certificação ISO 9001 (qualidade) no desempenho de empresas portuguesas no Interior. 
 
SOUSA, Hugo Sérgio da Silva Marques de 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 13.12.2018 |  
Orientadora: Prof. Doutora Maria José Andrade Pais Valente 
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