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BEST, Samuel Walter 
 
 
 
 

Visualization and Visual Perception: the Novels of Thomas Hardy 
 
 
Thomas Hardy's novels employ a system of visualization and visual perception that provokes the conscious or unconscious 
experience of sources from the art world. Hardy thereby expresses meaning and feeling through a subtle use of visual 
perception, the end result of which is that the more clearly something is "seen" in his work, the more clearly it is understood. 
By looking closely at Hardy's own comments about the art of the novel and from his use of techniques of literary visualization, 
a correspondence can be established to show that he considered visual perception and meaning as intrinsically connected. 
The Introductory chapter concentrates on the historical and theoretical background to the interart analogy. Subsequent 
chapters discuss six of the novels in the following order: Under the Greenwood Tree; The Return of the Native; The Mayor of 
Casterbridge; the Woodlanders; Tess of the d'Urbervilles; and finally Jude the Obscure, the point of closure for the fictive Wessex 
world. Hardy's narrative style works by not only successfully exploiting imagery from schools of Western European painting to 
enhance a sense of the visual, but also by depending on a system of extracting meaning from techniques of visualization and 
visual perception other than the straightforward transcription of painterly "effects" from canvas to page. The conclusion 
evaluates how the visualization helps the reader define specific strategies for approaching this fundamental area of Hardy's 
oeuvre. 
 
 
Universidade de Rhode Island | Estados Unidos da América | 16/05/1990 | English 
 
Best, S. W. (1990). Visualization and Visual Perception: the Novels of Thomas Hardy. Tese de Doutoramento: Universidade de Rhode Island, Kingston, Estados 
Unidos da América. 
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CAMPOS, Luísa Maria Lucas Queiroz de 
 
 
 
 

The Dunciad and Don Juan as Epic Metamorphoses: A Study in Narrative 
Organization 
 
 
This thesis studies the metamorphoses of the epic as it transforms itself into the eighteenth- and nineteenth-century mock-epic, 
namely Pope's The Dunciad, and Byron's Don Juan. I argue that these transformations in epic also reflect the disintegration of a 
seemingly unified set of values as these are positioned by the Homeric text, and their subsequent rewriting and rearticulation by 
Virgil, Pope, and Byron. These transformations, in short, not only mark changes in the development of the epic as a genre; they 
also mark epistemic changes in the functions and positions of orality, the technology of writing, the author, audience reception, 
and the problematic of literary production and social value. I focus especially on those intergeneric mutations which are 
intrinsically related to shifts in technologies of writing, and which have the greatest impact on the narrative organization of both 
epic and mock-epic. The first chapter retheorizes the resurgence of the mock-epic in the eighteenth and the nineteenth centuries. 
The second chapter traces the narrative discrepancies between Homer's epics and Virgil's Aeneid, primarily by correlating their 
different world configurations with their narrative organization. The third chapter analyzes Pope's The Dunciad as satiric parody 
of the Virgilan epic. It argues that epic's profoundly ambivalent stance toward the dissolution of traditional values and the 
ascendent hegemony of the new. The fourth chapter focuses on Byron's Don Juan as both satire on Virgil's epic and parody of 
Homer's, and as the narrative embodiment of self-contradictory and destabilizing beliefs and values. The fifth chapter concludes 
by underscoring the relation between cultural configuration and epic narrative organization. 
 
 
University of Rhode Island | E.U.A. | 20/06/1990 | English / Estudos Anglo-Portugueses 
 
Campos, L. M. L. Q. D. (1990). The Dunciad and Don Juan as Epic Metamorphoses: A Study in Narrative Organization. Tese de Doutoramento: University of Rhode 
Island, Kingston, Estados Unidos da América. 
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BAÍA,  Amândio Pereira 
 
 
 
 

Branch and Bound Algorithms in Combinatorial Optimisation and Their 
Application in Planning and Distribution Problems 
 
 
The aim of this study has been to consider, in detail, some possible approaches for exact Branch and Bound Algorithms in 
Combinatorial Optmisation and their Application in Planning and Distribution Problems. 
I t came about as a result of a problem faced by a Regional Water Authority (RWA). The RWA needed to distribute water from 
various reservoirs and bore holes in the region through aqueducts and pipelines to various demand centres. 
Since a problem of this type has not appeared in the literature before, we believe that our study represents a distinct contribution 
to knowledge. 
In this thesis investigative studies are focused on the design and development of algorithms for the well know Capacitated 
Warehouse Location Problem and also for the problem faced by the Regional Water Authority.  
A refined algorythm for the CWLP using a Lagrangean relaxation of demand constraints gave consistently excellent results. 
From several approaches proposed for the RWA problem two were coded. The result was that for small instances of the problem 
a Lagrangean relaxation of supply constraints seems more efficient although for bigger instances a Lagrangean relaxation of 
demand constraints better. 
Further research in this area could examine the others approaches proposed for the RWA problem wich were not coded in our 
work for comparing the performance. 
 
 
Coventry University | Reino Unido | 22/11/1993 | Engenharia de Produção e Sistemas 
 
Baía, A. P. (1993). Branch and Bound Algorithms in Combinatorial Optimisation and Their Application in Planning and Distribution Problems. Doctoral Thesis: 
Coventry University, Coverty, England.  
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MARQUES, Fernando Carmino 
 
 
 
 

"Le théâtre au Portugal, 1800-1825 
 
 

Tese sobre a literatura dramática e a atividade editorial e teatral em Portugal no inicio do século XIX. Trabalho em que se reúne 
pela primeira vez um Corpus literário então desconhecido, ou esquecido, e se analisa e destacam as grandes linhas de orientação 
e os temas que viriam a definir o aparecimento do romantismo em Portugal. Ao mesmo tempo que se realizou e publicou um 
Catálogo de todas as obras publicadas e representadas em Portugal, colocando assim ao dispor de futuros investigadores um 
Corpus desconhecido e de difícil acesso. 
 
 
Universidade de Paris IV- la Sorbonne | França | 12/01/1997 | Estudos portugueses 
 
Marques, F. C. (1997). "Le théâtre au Portugal, 1800-1825. Tese de Doutoramento: Universidade de Paris IV- la Sorbonne, Paris, França. 
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FERREIRA, Maria Eduarda Revés Roque Cunha 
 
 
 
 

Toxicidade de Metais Pesados no Ratinho: Técnicas Criogénicas para 
Marcação Histoquímica e Imunohistoquímica 
 
 
O grande incremento que se verifica actualmente na utilização de biomateriais em implantologia ortopédica e odontológica, 
conjuntamente com a ocorrência de degradação superficial destes mesmos implantes provocada pelo meio biológico, torna do 
maior interesse o desenvolvimento de estudos sobre a toxicidade dos biomateriais utilizados na sua manufactura. Verifica-se 
que, os biomateriais metálicos maioritariamente utilizados nestas próteses são as ligas de titânio, o aço inoxidável e as ligas à 
base de cobalto. No presente trabalho foram desenvolvidos estudos de toxicidade em ratinhos com o objectivo de investigar os 
efeitos destes metais pesados nos órgãos relacionados com a filtração da linfa e do sangue, tais como o rim, o fígado e o baço, 
constituindo também este último, o principal órgão linfóide envolvido na resposta imunológica. Procedeu-se ao desenvolvimento 
de métodos criogénicos de preparação dos tecidos, em substituição do tradicional e fastidioso método de inclusão em parafina. 
Desenvolveram-se ainda técnicas histoquímicas para hidratos de carbono, proteínas, lípidos e peroxidase, bem como técnicas 
imuno-histoquímicas para identificação de linfócitos. Após a optimização destes métodos para secções criogénicas, investigou-
se os efeitos dos produtos de corrosão dos biomateriais em estudo no fígado, rim e baço. Murganhos machos jovens adultos (2-3 
meses, 32-408) da estirpe Charles River, foram injectados por via subcutânea, com as suspensões metálicas resultantes da 
degradação do aço inoxidável, da liga de Cr-Co-Mo e de Ti, em doses de 0,5ml, com periocidade de 72 horas e durante 3, 9, 14 e 
30 dias. Aos animais controlo apenas foi administrada a solução de Hank's Balanced Salt Solution (HBSS), que constitui a solução 
veículo. A avaliação da histologia geral pela coloração da hematoxilina e eosina, bem como a da histoquímica pelas técnicas PAS, 
PAS-azul de Alcian, Vermelho de Congo, BIóB, Negro de Sudão-B, Bromo-Negro de Sudão-B e DAB revelou alteragões 
histopatológicas no baço, figado e rim dos ratinhos administrados com as suspensões metálicas. Foram também observadas 
alterações de linfócitos no baço detectadas pela técnica imunoenzimática APAAP. O conjunto destas alterações afigura-se 
problemático, dado que os referidos órgãos estão envolvidos nos processos de filtração sanguínea e linfática, e no caso do baço 
também implicado no sistema imunológico do organismo. 
 
 
Universidade de Aveiro | Portugal | 24/03/1998 | Biologia 
 
Ferreira, M. E. R. R. C. (1998). Toxicidade de Metais Pesados no Ratinho: Técnicas Criogénicas para Marcação Histoquímica e Imunohistoquímica. Tese de 
Doutoramento: Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal.  



21 

 

FERREIRA, Rui António Pitarma Sabino da Cunha 
 
 
 
 

Modelação Matemática e Experimental de Câmaras Frigoríficas de Veículos 
 
 
Sem resumo. 
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SANTANA, Maria do Rosário da Silva 
 
 
 
 

Elliott Carter: le rapport avec la musique européenne dans les domaines du 
rythme et du temps 
 
 
A tese aborda a produção de um compositor americano de relevo no século precedente no que concerne o ritmo e o tempo 
musicais. São analisadas várias obras do compositor para estabelecer a ponte com a música de alguns autores maiores do século 
vinte na Europa, nos domínios em estudo. Estes domínios, influenciados pela enorme cultura de Carter e o conhecimento que ele 
tem da produção literária, cinematográfica e musical daquilo que se faz na Europa, dá-nos a conhecer aspetos técnicos do autor 
e das inovações que este introduz ao nível da composição nos domínios do ritmo e do tempo. 
São assim analisadas obras chaves de Carter e obras chave de alguns compositores maiores da música europeia, aquelas que nos 
pareceram pertinentes para efetuar este estudo, para estabelecer uma ligação não só ao nível das técnicas, mas também das 
opções estilísticas do autor em estudo. A modulação métrica e temporal presente nas suas obras, e única no panorama musical 
internacional, assim como a noção de écran do tempo usada por Carter aparecem plasmadas em análises técnicas e estilísticas 
das obras mais relevantes de Carter e que as evidenciam. 
As peças dos autores europeus estudadas e apresentadas neste documento, atestam e demonstram como Carter, e após a sua 
permanência em Paris e o seu contacto com Nadia Boulanger e toda a criação artística e musical à época, ficou influenciado por 
estas obras e produção e a transportou para a sua obra. 
Da mesma forma são apresentados autores da literatura, do cinema, da dança e da pintura que influenciaram Carter naquilo que 
concerne o estabelecimento de relações métricas e temporais, o espaço e o tempo na obra de arte, e a dramaturgia presente na 
interpretação de obras instrumentais. 
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VALENTE, Fernando Pires 
 
 
 
 

Métodos iterativos de resolução dos sistemas de equações lineares 
resultantes do método dos elementos de fronteira 
 
 
Estudo da aplicabilidade dos métodos iterativos aos sistemas de equações lineares resultantes do método dos elementos de 
fronteira nomeadamente os métodos do tipo gradientes conjugados: Métodos de Descida, Gradientes Biconjugados, Quadrado 
dos Gradientes Conjugados e Gradientes Biconjugados Estabilizados. Aplicação de pré-condicionadores. Aplicação do método 
Multimalhas. 
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CARDOSO, Elsa Maria Pereira de Oliveira 
 
 
 
 

Lymphocytes in the liver and hepatic iron toxicity : human and animal 
models of iron overload 
 
 

Estudos feitos em sangue periférico de doentes com hemocromatose hereditária (HH) revelaram que os linfócitos, em particular 
a subpopulação CD8+ pode desempenhar um papel modificador na homeostase do ferro: pacientes com HH e com poucos 
linfócitos CD8+ no sangue periférico têm uma sobrecarga de ferro mais acentuada. Permanecia por examinar se nestes doentes 
existia uma distribuição anómala destas células entre o sangue e os tecidos. Dado que o gene da HH (HFE) foi descoberto pouco 
tempo depois deste estudo ter sido iniciado, foi possível caracterizar melhor os doentes com HH, genotipando-os para as duas 
mutações principais do gene HFE. Posteriormente, foi feita a comparação entre o número de células CD8+ no sangue e no fígado, 
sua associação com os níveis de ferro e lesão hepática, num grupo de doentes com HH homozigíticos para a mutação C282Y no 
gene HFE. Este estudo mostrou que o número de linfócitos CD8+ no sangue periférico e no fígado correlacionavam positivamente. 
Assim, afigura-se provável que alguns doentes com HH têm um defeito geral nos números de células CD8, em detrimento de uma 
distribuição anormal destas células. Nem a idade, nem a cirrose ou a sobrecarga de ferro per se parecem ser responsáveis pelo 
reduzido número de células CD8+ observado em alguns doentes com HH. De realçar que a existência de poucas células CD8+ no 
fígado estava associada com uma sobrecarga de ferro maior e à lesão hepática. Estes resultados vêm reforçar a noção de que o 
número de células CD8+ pode ser um indicador importante do desenvolvimento da sobrecarga de ferro em HH. 
Com o intuito de investigar, in vivo, possíveis mecanismos envolvidos na interacção entre linfócitos e a homeostase do ferro, foi 
avaliada a presença de um marcador de citotoxicidade (TIA- 1) na subpopulação de células CD8+ do fígado. TIA-1 é expressa num 
número de células CD8+ largamente variável e não se correlacionava com a sobrecarga de ferro nem com o número total de 
células CD8, pelo que exlcuímos a possibilidade de uma resposta citotóxica à sobrecarga de ferro em HH, envolvendo a molécula 
TIA-1. No estudo realizado com ratos atímicos e eutímicos, sujeitos a uma sobrecarga de ferro induzida por uma dieta rica em 
ferro, verificou-se uma diferença estatisticamente significativa na distribuição do ferro, medida como a razão baço - fígado. Este 
resultado indica que as células derivadas do timo podem influenciar o padrão tecidular de deposição de ferro. 
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CARRETO, Carlos Alberto Correia 
 
 
 
 

Visual Interactive Methods for Vehicle Routing 
 
 

The Vehicle Routing Problem (VRP) is a well known combinatorial optimisation problem that consists in the delivery of 
commodities from a depot to a number of customers using a fleet of vehicles. One of its several extensions is the Vehicle Routing 
Problem with Backhauls (VRPB), in which there is a mixed set of customers: Linehaul and Backhaul customers. Linehaul 
customers require the delivery of a give quantity of product from the depot, whereas a given quantity of product must be picked 
up from backhaul customers and transported to the depot. 
Although the VRP and VRPB can be solved exactly, the time required is normally excessive as the problems are NP-hard. As a 
consequence, heuristic methods must be used that although not guaranteeing the optimal solution, find high quality solutions 
in an acceptable amount of computational time. 
In this thesis we investigate the incorporation of visual interactive tools into these heuristic methods to solve both problems. The 
aim of the interactivity is integrate the insight and experience of the user, and the power and precision of the heuristics in an 
interactive environment. 
Baker [Bak92], has shown that excellent results for the VRP can be obtained by an interactive approach which extended the 
Generalised Assignment approach of Fisher and Jaikumar [FJ81]. This requires the user to start the solution process by selecting 
initial outline routes through customer seeds. We extend this approach in a new visual interactive construction method using 
GRASP that includes more powerful interactive tools in a Windows environment. 
The visual interactive method is superior to some early VRP and VRPB heuristics and obtained results within 1% of the best known 
for most of the standard problems tested. 
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REI, Constantino Mendes 
 
 
 
 

Inflação, Produtividade e Eficiência - X: uma Investigação Empírica 
 
 
A extensa literatura que trata dos problemas e consequências da inflação, menciona frequentemente o impacto negativo da 
inflação sobre a produtividade como um dos efeitos mais perniciosos. Contudo, este impacto não encontra um enquadramento 
teórico compatível e coerente, e a evidência empírica tem-se revelado contraditória. 
Este trabalho procura investigar qual o tipo de relação entre inflação e crescimento da produtividade em Portugal. Os resultados 
da aplicação da análise de cointegração e testes de causalidade permitem afirmar que: i) as conclusões variam em função das 
metodologias seguidas e do tipo de dados analisados; ii) com dados anuais do período 1953-93, não foi possível detectar uma 
relação de longo prazo entre as variáveis; iii) a taxa de crescimento da produtividade e a variabilidade da inflação estão 
positivamente relacionadas; iv) com dados trimestrais do período 1983-97, detectámos uma relação causal uni-direccional 
correndo no sentido da inflação para a produtividade, mas o sinal da relação não é evidente. 
Embora seja importante refinar este tipo de estudos, no futuro será mais interessante e promissor uma análise mais "micro", que 
investigue quais os canais particulares pelos quais a inflação interage com a produtividade e o modo como eles funcionam. 
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TRINDADE, Jorge Alberto Pereira da Fonseca e 
 
 
 
 

"Água Virtual": desenvolvimento e avaliação de um ambiente virtual para o 
ensino e aprendizagem da Física 
 
 
O trabalho descreve o uso de ambientes virtuais no ensino e aprendizagem da Física. O ambiente virtual desenvolvido, "Água 
Virtual", centra-se na estrutura microscópica da água explorando os conceitos de fases da matéria, transições de fase e ainda de 
orbitais atómicas e moleculares. O sistema de realidade virtual consiste num ambiente virtual composto de vários cenários, que 
podem ser visualizados num ecrã de computador com ou sem óculos estereoscópicos. Averiguou-se a influência de ferramentas 
de visualização tridimensional na compreensão de conceitos científicos por alunos com boas capacidades de aptidão espacial mas 
que obtiveram classificações menos boas na disciplina de Física Os resultados obtidos permitem concluir que ferramentas gráficas 
de visualização, que disponibilizam animações tridimensionais e possibilitam interação e navegação, se mostraram bastante 
úteis na compreensão de transições de fase mas o mesmo já não aconteceu em igual medida relativamente às fases. 
Relativamente à compreensão conceptual de orbitais atómicas não se registaram benefícios estatisticamente significativos. O 
efeito de estereoscopia não se mostrou determinante na compreensão conceptual exceto no caso da melhor perceção de redes 
tridimensionais como a do gelo. 
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GONÇALVES, César Rafael 
 
 
 
 

Problemas com Fronteiras Livres para o Modelo de Hele-Shaw 
 
 
O problema de Hele-Shaw remonta ao século XIX, tendo sido objecto de estudo por um conjunto alargado de matemáticos ao 
longo da história. Na presente dissertação é adicionada uma contribuição no sentido da existência de soluções clássicas para o 
problema de Hele-Shaw com condições gerais nas fronteiras fixas, como também são estabelecidas estimativas para as soluções 
do problema de Hele-Shaw n-dimensional no espaço de Hölder com condições gerais na fronteira. 
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RODRIGUES, Carlos Manuel Gonçalves 
 
 
 
 

Caracterização geotécnica e estudo do comportamento geomecânico de um 
saprólito granítico da Guarda 
 
 
A dissertação apresenta o conjunto de trabalhos executados com vista à caracterização geomecânica dos solos do saprólito 
granítico da Guarda, aflorante num campo experimental situado num espaço contíguo ao Instituto Politécnico da Guarda. 
Faz-se inicialmente uma primeira abordagem aos processos de formação dos solos residuais e salientam-se algumas das 
características gerais deste tipo de materiais. Relativamente ao campo experimental, apresentam-se as suas características 
geomorfológicas, e, de forma sucinta, efetua-se o enquadramento paleogeográfico, tectónico e geológico, de forma a entender 
o modo de jazida dos materiais presentes. Procede-se à caracterização geológica do granito da Guarda e examina-se o perfil de 
meteorização da área em estudo. Efetua-se igualmente a caracterização químico-mineralógica, a qual permite a definição do 
grau de meteorização dos solos investigados, bem como a caracterização da sua fábrica. Com base nos resultados de um conjunto 
de ensaios índice procede-se à classificação geotécnica dos solos do saprólito granítico da Guarda e por fim avança-se com a 
classificação do grau de meteorização dos solos presentes no campo de investigação. 
São posteriormente analisadas questões que se relacionam com a amostragem dos solos residuais, em particular os aspetos 
perturbadores inerentes aos diferentes processos de amostragem, designadamente os que dizem respeito à utilização de tubos 
amostradores. Faz-se de seguida a apresentação e caracterização dos amostradores utilizados na recolha dos solos do saprólito 
granítico e abordam-se questões relacionadas com os aspetos metodológicos adotados na execução dessas tarefas. São 
analisados também aspetos que dizem respeito à caracterização da qualidade da amostragem dos solos estudados. 
De modo a caracterizar o comportamento intrínseco dos solos do saprólito granítico apresentam-se os resultados de conjunto 
alargado de ensaios triaxiais em amostras reconstituídas segundo diferentes metodologias. Examina-se o comportamento 
conjunto dos ensaios e discute-se a possível coincidência entre o estado estável e o estado crítico. Averigua-se a aplicabilidade 
do modelo do estado crítico ao comportamento revelado por estes solos no estado desestruturado e propõe-se uma superfície de 
estado limite para esse comportamento. 
Procedeu-se à caracterização geológico-geotécnica dos solos presentes no campo experimental, através da execução de um 
conjunto alargado de ensaios “in situ”, nomeadamente: ensaios de penetração dinâmica (DPM, DPSH e SPT), ensaios de 
penetração estática (CPTU), ensaios pressiométricos (PMT), ensaios de carga com placa helicoidal (SP) e ensaios sísmicos entre 
furos (CH), de que se faz um relato dos aspetos metodológicos inerentes às diferentes técnicas, bem como dos aspetos 
relacionados com a interpretação dos resultados obtidos. 
Apresenta-se a caracterização mecânica efetuada com ensaios de laboratório, designadamente: ensaios de permeabilidade em 
câmara triaxial; ensaios edométricos; ensaios de consolidação isotrópica e anisotrópica; ensaios K0; ensaios de compressão triaxial 
desenvolvidos segundo diferentes trajetórias de tensão, tendo sido utilizadas metodologias de instrumentação interna para 
avaliação rigorosa das deformações. Com base nos resultados destes ensaios procede-se à caracterização do comportamento 
mecânico destes materiais, sendo apresentadas características de rigidez, cedência, dilatância e resistência. 
Com base na caracterização mecânica efetuada com ensaios de campo e de laboratório e nas propriedades químico-mineralógicas 
evidenciadas pelos solos do saprólito granítico em investigação, tenta-se estabelecer um conjunto de correlações paramétricas, 
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que são comparadas com outras estabelecidas em solos de natureza idêntica à dos estudados, ou com correlações constituídas 
em solos de natureza sedimentar mas de composição granulométrica idêntica à evidenciada pelos solos em apreço. 
Por fim, tecem-se alguns comentários gerais ao trabalho desenvolvido e apontam-se algumas dificuldades encontradas na 
prossecução das tarefas, bem como perspetivas futuras relativas ao desenvolvimento sustentado da caracterização geotécnica 
dos solos residuais. 
 
 
Universidade de Coimbra | Portugal | 16/10/2003 | Engenharia Civil 
 
Rodrigues, C. M. G. (2003). Caracterização geotécnica e estudo do comportamento geomecânico de um saprólito granítico da Guarda. Tese de Doutoramento: 
Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal.  



37 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 0 4 �
 

 

 

  



38 

 
ANDRÉ, José Reinas dos Santos 
 
 
 
 

Fluência de Polímeros – Fenomenologia e Modelação Dinâmica Molecular 
 
 
No presente trabalho, foram desenvolvidos modelos dinâmicos moleculares para prever a susceptibilidade mecânica não linear 
à fluência em função da temperatura e da tensão, válidos para polímeros amorfos e semi-cristalinos, cujos parâmetros são 
interpretáveis fisicamente, e feita a sua comparação com o comportamento experimental dos dois tipos de polímeros. No sentido 
de fazer a sua avaliação, foram realizados ensaios de fluência a três temperaturas – 30, 40 e 50 oC - e cinco níveis de tensão – 10, 
16, 20, 25 e 32 MPa com dois polímeros amorfos (PMMA e PC) e, nos casos dos dois polímeros semi-cristalinos, 1, 2, 4, 6 e 8 MPa 
(PE-UHMW), e 2, 4, 6, 8 e 10 MPa (PP). Os modelos analíticos concebidos, baseados em conceitos de dinâmica molecular não 
simulativa, contemplam a existência de uma distribuição log- -normal truncada dos tempos de retardamento, de tal modo que 
são determinados quantitativamente os tempos de retardamento mínimo (τ1) e médio (τ*), em função da temperatura e da 
tensão para cada um dos materiais poliméricos objecto de estudo neste trabalho. O deslocamento verificado pela aplicação dos 
modelos ora desenvolvidos dos espectros dos tempos de retardamento para tempos mais curtos, como consequência do aumento 
da temperatura e da tensão, está em consonância com os resultados de outros trabalhos descritos na literatura e com os 
resultados experimentais. Foi ainda detectada e quantificada uma alteração de forma (estreitamento) dos mesmos espectros 
com o aumento das mesmas duas variáveis operatórias. Os ajustes dos modelos aos resultados experimentais são de boa 
qualidade, permitindo a determinação quantitativa dos vários parâmetros físicos. Assim, para o modelo final mais refinado – 
Modelo IIB - para cada temperatura e qualquer número de curvas a qualquer tensão, são sete os parâmetros envolvidos: b0, 
relacionado com a largura dos espectros dos tempos de retardamento, constante de um tempo mínimo, 1,0 τ , e constante de um 
tempo médio, * 0 τ , de retardamento, relacionadas com aqueles tempos, respectivamente 1 τ e * τ , um volume de activação 
mínimo, 1 β , e um volume de activação médio, β * , e ambas as susceptibilidades mecânicas assimptóticas - a instantânea e a 
correspondente a tempos infinitamente longos. Ao contrário da generalidade dos trabalhos referenciados na literatura, que são 
semi-empíricos, interpolativos e (limitadamente) extrapolativos, os modelos desenvolvidos neste trabalho são preditivos, 
bastando especificar o valor dos parâmetros físicos, previamente determinados para um conjunto limitado de valores da 
temperatura e da tensão, para descrever o comportamento da susceptibilidade mecânica à fluência de um dado polímero amorfo 
ou semicristalino. 
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GOUVEIA, Maria Regina Gomes 
 
 
 
 

A Interacção entre o Universo Político e o Campo da Comunicação - a 
Imprensa e as Elites Beirãs 
 
 
Apesar de caracterizada pela interioridade, afastamento relativamente aos principais centros político-culturais, e pelo evidente 
atraso em alfabetização, com distritos dos mais pobres de Portugal, a Beira foi o espaço em que circularam, até 1930, mais de 
três centenas e meia de publicações periódicas. Este livro resultou do estudo que permitiu concluir do significativo movimento 
jornalístico beirão e pretendeu demonstrar como foi possível às elites locais alcançarem e exercerem influência política através 
dos jornais, num contexto que, à partida, inibiria tal fenómeno. Expõe e analisa, sobretudo, as marcas discursivas que comprovam 
e clarificam a relação que existiu na época entre os que detinham ou almejavam o poder político, principais emissores e 
recodificadores de mensagens públicas, e a imprensa, meio de informação, formação, articulação e activação das gentes beirãs, 
e não só. 
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PAIVA, Teresa Maria Dias de 
 
 
 
 

O Modelo de Comportamento dos Consumidores “Verdes” Portugueses: 
Uma Análise Crítica 
 
 
O objectivo desta investigação foi o de procurar compreender o modo como os consumidores portugueses enquadram as suas 
preocupações ambientais no seu processo de decisão de compra. Para tal propomos um modelo “O Processo de Tomada de 
Decisão de Compra dos Consumidores “Verdes””, que agrega diferentes perspectivas teórico – conceptuais. No entanto, este 
modelo não se revelou adequado para o tratamento da problemática em análise devido às especificidades da realidade 
sociocultural portuguesa e consequente não confirmação do pressuposto das teorias em que foi construído. Este resultado veio 
reforçar algumas conclusões de investigação anterior relativa a comportamentos ambientais específicos dos portugueses que 
denunciam a falta de conhecimento, confusão e cepticismo dos consumidores portugueses perante esta problemática ambiental. 
Foram utilizadas metodologias qualitativas e quantitativas, exaustivamente, na prossecução deste objectivo. Este facto permitiu-
nos compreender na totalidade os resultados encontrados e traçar a realidade de consumo dos produtos “verdes” em Portugal. 
Este estudo permitiu, assim, desenvolver o conhecimento científico no âmbito da pesquisa sobre o consumidor “verde”. Em 
termos empresariais, este trabalho, também se revelou útil pela sua contribuição para uma melhor compreensão do consumidor 
português, dentro da temática ambiental. Foi, ainda, proposto a integração da variável ambiente na estratégia das empresas, 
salientando o seu papel de comunicadoras e educadoras, de modo a se diferenciarem. 
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BRAGA, Ascensão Maria Martins 
 
 
 
 

Informação e desenvolvimento territorial: Aplicação à Bacia do Côa 
 
 
A grande mutabilidade que caracteriza a sociedade actual, associada à globalização dos mercados, ao aumento da concorrência, 
ao desenvolvimento tecnológico e à rapidez no intercâmbio da Informação, são apenas alguns dos factores com que as 
Organizações dos nossos dias têm de conviver. Transformações tecnológicas e sociais acontecem a um ritmo vertiginoso 
colocando-nos perante uma realidade imprevisível, onde a Informação e o Conhecimento assumem um papel fundamental para 
as Organizações em geral e para os cidadãos, em particular. Perante esta realidade, as Novas Tecnologias de Informação e de 
Comunicação (NTIC) constituem meios privilegiados para a circulação e processamento da Informação e do Conhecimento. As 
Regiões têm ao seu dispor ferramentas capazes de ajudar na dinâmica do desenvolvimento dos seus territórios, pelo que, deverão 
realizar investimentos significativos no domínio das NTIC e na formação dos seus recursos humanos, para que possam extrair 
destas tecnologias todas as suas potencialidades, o que pressupõe um sistema de aprendizagem contínua. Cabe às regiões 
encontrar soluções inovadoras, apoiadas pelas NTIC, a partir da riqueza dos seus territórios (em que os recursos endógenos são 
vistos como dinamizadores do desenvolvimento) e da aplicação dos recursos humanos qualificados, no desenvolvimento do 
sistema produtivo. Neste sentido, é vital, além do investimento em infraestruturas e equipamento, o investimento na educação 
e na formação dos cidadãos, de forma a que, a disponibilização dos meios, o acesso e a capacidade para os utilizar sejam uma 
realidade ao alcance de todos. Na dinamização deste processo de desenvolvimento devem participar activamente, e de forma 
coordenada, todos os agentes de desenvolvimento locais relevantes que tenham uma visão partilhada sobre o futuro da região. 
A partir de uma abordagem interpretativista, a experiências de regiões da União Europeia, no âmbito da Sociedade da 
Informação, procura avançar-se um conjunto de propostas de actuação susceptíveis de reduzir o gap de desenvolvimento 
existente entre a região da Bacia do Côa e outras regiões mais desenvolvidas, tendo por base as condições de sucesso constatadas. 
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NATÁRIO, Maria Manuela Santos 
 
 
 
 

Inovação, Competitividade e Demografia Empresarial: O Caso da Raia 
Central Ibérica 
 
 
A preocupação com a competitividade tornou-se omnipresente. Esta questão ocupa hoje um lugar de destaque ao nível 
empresarial, nacional e ao nível internacional. Com a crescente globalização, internacionalização, mundialização e integração 
das economias, o tema competitividade, em particular a competitividade dos territórios, assume importância crescente nas 
políticas de desenvolvimento nacional mas também regional e local. Efectivamente, a globalização coloca os territórios 
locais/regionais em competição directa entre eles e não apenas entre nações e entre empresas. Assim, as economias regionais e 
locais têm de saber explorar as suas vantagens competitivas e a sua eficácia produtiva para poderem subsistir. 
Neste contexto, um importante factor de competitividade é a inovação, que assume um papel central nas dinâmicas territoriais 
de inovação e de competitividade. A performance competitiva dos territórios depende da sua dinâmica territorial de inovação e 
requer um forte envolvimento de diversos actores (públicos e privados) na promoção da inovação. 
Deste modo, a presente investigação tem como preocupação o estudo e reflexão do processo de inovação e da competitividade 
num contexto territorial, procurando detectar as condições que levam à formação de territórios inovadores e competitivos, em 
particular de territórios de fronteira: a Raia Central Ibérica. 
Assim, pretende-se avaliar se a abertura das fronteiras, por um lado, e a potencial cooperação daí resultante, por outro, levaram 
à criação de um espaço com reforço da inovação e ganhos de competitividade. Além disso, pretende-se analisar quais as 
subregiões/sectores ganhadoras e quais as perdedoras. Pretende-se ainda avaliar a dinâmica de inovação da Raia Central Ibérica, 
procurando identificar quais aos atributos da envolvente territorial que estão associados ao melhor desempenho inovador e que 
devem ser contemplados para impulsionar a inovação. E, finalmente, pretende-se averiguar da possibilidade de instituir um 
sistema de inovação transfronteiriço que sirva de motor e alavanca à inovação e competitividade destas regiões de fronteira. 
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ALCASO, Adérito Neto 
 
 
 
 

Tolerância a falhas em sistemas eletromecatrónicos baseados no inversor 
de fonte de corrente com comutação pela carga 
 
 
O trabalho apresentado nesta dissertação refere-se à análise de avarias e sua compensação em sistemas electromecatrónicos de 
velocidade variável de potência elevada, baseados na máquina síncrona de excitação eléctrica e no inversor de fonte de corrente 
com comutação pela carga. A dissertação encontra-se dividida em seis capítulos. No Capítulo 1 é feita a apresentação das 
estruturas usadas em aplicações de potência elevada, considerando a sua evolução histórica e de funcionamento básico, sendo 
dado maior detalhe à caracterização do accionamento considerado para análise. O Capítulo 2 descreve a modelização do sistema 
em estudo, tendo em vista a sua simulação, sendo dado maior destaque ao modelo da máquina síncrona, já que se trata do 
componente fulcral do accionamento. No Capítulo 3 é apresentada a análise teórica das características electromecânicas do 
accionamento, em funcionamento normal, complementada com resultados de simulação e experimentais que validam a análise 
efectuada, assim como o modelo de simulação e a montagem laboratorial implementada. O Capítulo 4 introduz as avarias 
susceptíveis de ocorrerem no funcionamento dos conversores de potência que integram o accionamento, analisando os seus 
efeitos nas características do mesmo. São apresentados diversos resultados, ilustrando este funcionamento para o caso do tipo 
de falhas que não põem em causa a própria sobrevivência imediata dos constituintes do accionamento. O Capítulo 5 propõe 
algumas soluções para compensar as avarias apresentadas, introduzindo assim algum nível de tolerância no funcionamento do 
accionamento e melhorando o seu desempenho pós-falha. Por fim, no Capítulo 6, são apresentadas as conclusões finais, tendo 
em conta os resultados obtidos durante o estudo efectuado e perspectivando desenvolvimentos futuros no âmbito do trabalho 
desenvolvido. A dissertação é completada com as referências bibliográficas utilizadas ao longo do texto e complementada com 
cinco anexos, que ilustram algum do trabalho desenvolvido, nomeadamente para a implementação da montagem laboratorial. 
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ANTÃO, Ana Maria Morais Caldas 
 
 
 
 

Comportamento geotécnico do granito da Guarda relacionado com a sua 
alteração 
 
 
O tema de investigação deste trabalho centra-se no estudo do comportamento geomecânico de dois granitos hercínicos da região 
da Guarda. Estes materiais apresentam-se localmente com vários graus de alteração que interessa relacionar com os seus 
parâmetros geomecânicos. A problemática da inserção das rochas alteradas (rochas brandas) quer nos domínios da mecânica dos 
solos quer na mecânica das rochas é analisada sendo descritos os vários processos de alteração de rochas e apresentados os 
principais critérios de alteração, bem como as classificações de alteração existentes. O levantamento de campo executado nos 
dois locais de estudo (Guarda e Jarmelo), além de possibilitar o enquadramento geomorfológico, litológico e estrutural destes 
granitos, permitiu também identificar os melhores locais para a posterior execução da amostragem da rocha, de modo a que esta 
fosse o mais representativa possível das características apresentadas pelo material rochoso nos seus graus de alteração. Em 
laboratório foi efectuada a caracterização física, químico-mineralógica, textural e mecânica dos materiais rochosos, sendo 
proposta uma metodologia para a preparação das amostras, que teve em conta o efeito de escala e o grau de alteração que alguns 
provetes apresentavam. Esta caracterização permitiu definir os graus de alteração da rocha tendo como base ensaios índice, 
parâmetros de tensão-deformação e alguns índices de alteração química determinados. Foram também realizados ensaios de 
alterabilidade, nomeadamente o Slake Durability Test e o ensaio gelo-degelo, tendo sido proposta com base nestes ensaios, uma 
nova classificação da durabilidade para os materiais graníticos. Estabeleceram-se algumas correlações entre parâmetros físicos e 
mecânicos destes materiais rochosos através de ensaios expeditos. Do trabalho realizado sobressaem alguns pontos importantes: 
1) a influência da textura nos parâmetros de resistência, deformabilidade e durabilidade da rocha, devendo esta característica ser 
considerada como um parâmetro específico da rocha, importante na avaliação do seu comportamento geotécnico: 2) o efeito de 
escala; 3) a importância que a mineralogia e a fábrica desempenham no comportamento dos materiais rochosos mais alterados. 
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PESSANHA, Miguel Pedro Januário 
 
 
 
 

Structural, thermodynamic and functional characterization of multihaem 
cytochromes isolated from Shewanella and Geobacter species 
 
 
As proteínas hémicas estão presentes em todos os domínios dos seres vivos, sendo componentes essenciais de alguns processos 
metabólicos e biológicos onde desempenham funções cruciais para a sobrevivência desses organismos. Algumas bactérias 
produzem um grande número de citocromos multihémicos que funcionam como transportadores de eletrões e/ou transdutores 
de energia em várias cadeias respiratórias. Neste trabalho foi efetuada a caracterização estrutural, termodinâmica e funcional de 
citocromos multihémicos isolados das bactérias Geobacter sulfurreducens, Shewanella frigidimarina NCIMB400 e Shewanella 
oneidensis MR-1. 
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SILVEIRA, Maria Clara Santos Pinto 
 
 
 
 

A Reutilização de Requisitos no Desenvolvimento e Adaptação de Produtos 
de Software 
 
 
A dissertação enquadra-se na área da engenharia de requisitos e propõe uma abordagem integrada para identificação e 
representação de requisitos nas fases de desenvolvimento e adaptação de produtos de software genéricos, como ERP- Enterprise 
Resource Planning e CRM - Customer Relationship Management. A abordagem tem por objetivo central facilitar, na fase de 
implementação/adaptação do produto, a reutilização dos requisitos identificados na fase de desenvolvimento. Compreende 
linhas de orientação para o processo de engenharia de requisitos, modelos para documentação de requisitos nas duas fases e 
ferramentas de suporte baseadas em tecnologia Wiki e XML. Um dos contributos inovadores da abordagem é usar os parâmetros 
de configuração do produto de software genérico como variáveis de parametrização dos requisitos na fase de desenvolvimento. 
Também a integração de toda a documentação dos requisitos das fases de desenvolvimento e implementação/adaptação num 
repositório semi-estruturado é outro elemento central da abordagem. Recorre-se ao princípio da reutilização sistemática como 
forma de melhorar a qualidade, a produtividade e os custos dos produtos de software genéricos. A reutilização de caixa negra é 
conseguida com a simples instanciação dos parâmetros de configuração, pois são também parâmetros da definição dos requisitos. 
A reutilização de caixa branca é conseguida com a definição de variações em relação aos requisitos e características base do 
produto. Para validar a proposta apresentada, foi realizada uma experiência de re-documentação de requisitos de um sistema de 
software pré-existente, cujo desenvolvimento tinha sido acompanhado no âmbito de um estudo de caso numa organização de 
desenvolvimento de software. 
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SIMÕES, Pedro Miguel de Sousa Marques 
 
 
 
 

El Periodismo ante el Conflito Entre Libertad de Expresión y Secreto de 
Estado 
 
 
O estudo sobre a evolução da informação jornalística, como informação pública, informações de acesso total à sociedade e à 
Inteligência Estatal (inteligência de segurança), com contornos relevantes para a segurança, que podem envolver catalogar como 
informação reservada, confidencial, secreta ou muito secreta, acesso a informações que possam causar problemas que afetam a 
segurança nacional, interesses do Estado em Portugal e no exterior, está inserido no estudo das Ciências Comunicação e, ao 
mesmo tempo, em Estratégia. 
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CARRONDO, Ezequiel Martins 
 
 
 
 

Formação Profissional de Enfermeiros e Desenvolvimento da Criança: 
Contributo para um Perfil Centrado no Paradigma Salutogénico 
 
 
Formação profissional de enfermeiros e desenvolvimento da criança: contributo para um perfil centrado no paradigma 
salutogénico. 
Este trabalho assume como eixo central a relevância do paradigma salutogénico para a formação e para a prática dos enfermeiros 
que trabalham nos diferentes contextos do desenvolvimento da criança. Aaron Antonovsky foi o grande impulsionador do 
paradigma salutogénico, introduzindo o novo conceito de “sentido de coerência”, que se desenvolve fundamentalmente durante 
a infância e a adolescência. 
Neste estudo, com base nesse paradigma salutogénico, pretendeu-se contribuir para a discussão e clarificação do perfil 
profissional do enfermeiro de cuidados gerais em contexto comunitário, no âmbito do desenvolvimento da criança, e das suas 
implicações para os programas de formação. 
Para isso, assumimos uma abordagem de tipo qualitativo, seguindo um percurso metodológico caracterizado pela circularidade 
e comparação constante, em cinco etapas que se entrelaçam entre si, procurando descrever as competências do enfermeiro, mas 
também perceber o paradigma onde se enquadravam prioritariamente essas competências, salutogénico ou patogénico. 
Foram utilizadas, como formas de recolha de informação, a análise documental de documentos-chave - normativos, referenciais 
e abordagens; o inquérito por entrevista a informantes-chave “peritos” - enfermeiros da área da formação e/ou gestão e outros 
profissionais com experiência de trabalho em/com Centros de Saúde, médicos, psicólogos, técnicos de serviço social e professores; 
o inquérito por entrevista a informantes-chave “práticos” - enfermeiros que prestam cuidados a crianças e/ou jovens em contexto 
comunitário, na perspectiva do seu desenvolvimento, e a análise dos currículos de formação. 
Como resultado, construiu-se o perfil integrado do enfermeiro de cuidados gerais em contexto comunitário, no âmbito do 
desenvolvimento da criança, que apresenta características marcadamente salutogénicas. Este perfil organiza-se em quatro 
dimensões: profissional, social e ética, da prestação e gestão de cuidados, organizacional e comunitária e do desenvolvimento 
profissional ao longo da vida e contribui para o aumento do sentido de coerência em si mesmo, na criança/pais e noutros 
intervenientes no processo de desenvolvimento da criança. 
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DAVID, Maria de Fátima dos Santos 
 
 
 
 

Relación entre Normas Contables y Fiscales: Propuesta de Marco 
Normativo y Contrastación Empírica 
 
 

La investigación se estructura en dos partes. En la primera parte, se analiza en el primer capítulo la importancia de las normas 
contables y de las normas fiscales a nivel internacional, a través del estudio de la realidad de Estados Unidos y de forma 
individualizada de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Para en el segundo capítulo, realizar el estudio 
del tema anterior en relación a Portugal, con especial referencia al Plano Oficial de Contabilidade (POC). 
En el tercer capítulo, relativo al impuesto sobre beneficios, se analiza la realidad de Estados Unidos y de la Unión Europea, 
realzándose la armonización entre la base imponible y la contabilidad. En el cuarto capítulo se estudia el impuesto sobre 
beneficios en Portugal, concretamente la base de incidencia del mismo y el tipo de gravamen aplicable, en comparación con la 
realidad de otros Estados miembros de pleno derecho de la UE, y en cuanto a la forma de determinación de la base imponible. 
En la segunda parte, se desarrolla el análisis empírico que pretende ser el corolario de las reflexiones precedentes. Así, en el quinto 
capítulo se efectúa la descripción de las variables explicativas del modelo del impuesto sobre beneficios en Portugal, a partir de 
una muestra representativa de la población de empresas objeto de tributación en el ámbito del impuesto, durante el período 
1996-2001. 
Por su parte, el sexto capítulo establece una relación entre las variables objeto de estudio, contrastando a través de modelos de 
regresión un conjunto de hipótesis conectadas con la determinación del resultado fiscal en Portugal. A estos efectos, se refleja 
una propuesta de modelo sobre la relevancia de las normas fiscales en las normas contables, específicamente con respecto al 
impuesto sobre beneficios, y obtenida del análisis estadístico realizado y de la lectura de los resultados alcanzados. 
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FONSECA, Ana Margarida Godinho da 
 
 
 
 

Percursos de identidade: representações da nação na literatura 
pós-colonial de língua portuguesa 
 
 
O objectivo principal do presente estudo consiste na análise da representação de imagens de identidade nacional e cultural em 
quatro romances pós-coloniais de língua portuguesa: Pedro e Paula de Helder Macedo, O Esplendor de Portugal de António Lobo 
Antunes, Terra Sonâmbula de Mia Couto e A Geração da Utopia de Pepetela. Nestas narrativas, provenientes dos espaços literários 
português, moçambicano e angolano, o confronto do eu com os múltiplos outros encontra-se no centro da reflexão sobre as 
identidades pessoais e colectivas, entendidas como construtos variáveis, provisórios e contextualmente determinados. Assim, 
tendo como ponto de partida a observação da interdependência das identidades colectivas implicadas no processo histórico do 
colonialismo, procura-se observar a transgressão das fronteiras entre (ex-)colonizador e (ex-)colonizado, sem negligenciar, 
porém, as assimetrias das relações de poder, dependentes em grande medida de noções de cor e classe. Mestiçagem e 
hibridização apresentam-se, neste sentido, como conceitos fundamentais para a compreensão de realidades desenvolvidas em 
zonas de contacto, o que implica um questionamento crítico do que aqui se designa por dimensão heteronímica do conceito de 
fronteira. Nos romances estudados, é estabelecida uma relação metonímica entre os percursos individuais das personagens e um 
sentido colectivo associado à entidade nação, apresentando-se, genericamente, um real insatisfatório, marcado por carências de 
diversa ordem, quer no que diz respeito ao esforço de construção nacional, no caso das recentes nações angolana e moçambicana, 
quer no que se refere à redefinição identitária sofrida por Portugal, em consequência da perda definitiva do império. Tal 
observação não pode, porém, deixar de ser contraposta à consideração do modo como os romances se abrem ao futuro, num 
apelo a dimensões utópicas que possam mobilizar as vontades, tendo em vista a superação das debilidades do presente, 
individual e colectivamente considerado. 
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SALGADO, Manuel António Brites 
 
 
 
 

Educação e Organização Curricular em Turismo no Ensino Superior 
Português 
 
 
Os argumentos que justificam este estudo, prendem-se com o crescimento não sistematizado, quer do próprio turismo, quer da 
política educativa que lhe corresponde. Esta forma de crescimento, tanto a nível nacional como internacional, pode comprometer 
um fenómeno que é fundamental para o desenvolvimento económico, social e ambiental. 
A transição para a Nova Era do Turismo foi promovida pela OMT, servindo-se de meios diversos, entre os quais se situam os 
instrumentos TEDQUAL e GTAT, com o fim de chamar a atenção para a necessidade de uma clara adaptação das políticas de 
educação no Turismo. Para isso é urgente estudar as estratégias curriculares adequadas à maturação de um sistema formativo 
integrado em rede, condição indispensável ao enriquecimento e valorização dos agentes profissionais abrangidos pelo processo, 
que são instrumentos imprescindíveis à afirmação do estatuto científico do Turismo e, consequentemente, ao desenvolvimento 
sustentado do sector. A tese em curso pretende interpretar a realidade educativa e curricular do Turismo e sugerir as convenientes 
adaptações ao respectivo sistema formativo. Isso implica a apresentação de algumas directivas conducentes à alteração da 
política formativa sectorial, com vista à criação de um modelo adequado ao sistema de Ensino Superior, apoiado numa estrutura 
em rede. 
O objecto da investigação centra-se no sistema formativo do Turismo e na organização curricular correspondente ao nível do 
Ensino Superior. Reflecte-se sobre a evolução do conhecimento nesta área e, subsequentemente, sobre a situação educativa em 
Portugal, para que as recomendações ajudem a quem tem a responsabilidade de tomar as medidas adequadas no Turismo. Foi 
possível constatar o paralelismo entre o nosso sistema formativo e os de outros países que connosco ombreiam. 
Está aqui incluído o estudo de algumas políticas e práticas educativas, com ênfase no processo curricular. Começa-se por uma 
pesquisa bibliográfica extensa, complementada com um trabalho de campo, em que se pesquisa a situação do já referido objecto 
da investigação. Houve que recorrer a instrumentos de inquirição, designadamente a entrevista e o questionário, conduzidos nas 
instituições de Ensino Superior com formação em Turismo. Foi possível conhecer a comunidade, as instituições e a oferta 
educativa e, assim, concluir que não se enquadram num projecto em rede, desenvolvido a nível nacional. Porém, no Turismo 
verifica-se uma autonomia científica progressiva, bem como o reconhecimento da importância da organização curricular e da 
estruturação em rede, de acordo com a maioria dos docentes. 
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JORGE, Ana Maria 
 
 
 
 

Resiliencia en estudiantes de enfermeria 
 
 

Este estudo pretende dar um contributo para a compreensão do conceito de resiliência na formação/educação, no sentido da 
promoção da resiliencia. Teve como objectivos: conhecer a percepção da auto-estima dos estudantes; analisar os contributos da 
frequência do Curso de Enfermagem para o desenvolvimento pessoal do estudante; analisar estratégias de resiliência utilizadas 
pelos estudantes em ensino clínico. 
Foi estudada uma amostra de 37 estudantes do Curso de Enfermagem os quais registaram como viveram a prestação de cuidados 
à criança e família em contexto de ensino clínico. Os dados foram colhidos através do Diário de Desenvolvimento Pessoal em 
Ensino Clínico (DIDEPEC, Jorge 2006). 
Na análise dos dados recorreu-se essencialmente à técnica de análise de conteúdo. Realçam-se os principais resultados: 
- Analisou-se a percepção da auto-estima tendo sido identificados três grupos: os que apresentam baixa, média e alta auto-
estima. 
- Foram apontados contributos da frequência do curso para o desenvolvimento pessoal relacionados consigo próprio e com os 
outros nomeadamente: alargamento de horizontes, amadurecimento/ maturidade, sensibilidade/sentimento, auto-estima. 
- Enquadraram-se os registos dos estudantes em três dimensões: procedimentos em enfermagem, organização do estágio e 
estratégias de relação. Em cada uma das dimensões, categorias e subcategorias encontrámos indicadores de estratégias de 
resiliência e também manifestação da sua ausência de acordo como modelo de Grotberg. Os estudantes revelaram ter pessoas a 
quem recorrer quando necessitam aprender. Nas forças intrapsíquicas evidenciaram-se os indicadores: feliz quando faço algo de 
bom para os outros e lhes demonstro afecto e seguro de que tudo correrá bem. 
Como implicações realça-se: importância de professores/orientadores reconhecerem a auto-estima como pilar da resiliência; 
introdução da temática como conteúdo curricular do curso, no sentido de o estudante ser um agente activo da promoção da 
resiliência na família e seus membros; desenvolver formação na área da resiliência individual e comunitária para 
professores/orientadores e enfermeiros prestadores de cuidados. 
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RODRIGUES, Pedro Miguel dos Santos Melo 
 
 
 
 

Estudos Sobre a Matéria Orgânica Dissolvida na Albufeira do Caldeirão 
 
 
Foram isoladas fracções de matéria orgânica dissolvida (MOD) presentes na água da albufeira do Caldeirão (Guarda), 
nomeadamente ácidos fúlvicos (AF), colóides, transfílica e hidrofóbica. Estas fracções foram caracterizadas e foram efectuados 
estudos sobre o desenvolvimento de subprodutos da desinfecção da água com cloro e capacidade de complexação com alguns 
catiões metálicos. Fazendo uso de diferentes técnicas de separação, nomeadamente osmose reversa, resinas (XAD4 e XAD8) e 
diálise, procedeu-se à concentração, extracção e isolamento da MOD. De modo semelhante, foi ainda extraída matéria orgânica 
dos solos adjacentes à albufeira. As percentagens das fracções de MOD na água foram estimadas como: fracção coloidal – 37%; 
fracção transfílica – 16 %; e fracção hidrofóbica - 25%. A caracterização das fracções de MOD por potenciometria com eléctrodos 
selectivos a iões (ESI) e técnicas espectroscópicas (UV-vis, FTIR, RMN e fluorescência molecular) colocou em evidência a presença 
de compostos de elevado peso molecular nos quais se encontram presentes estruturas químicas características destas substâncias 
como, por exemplo, grupos fenólicos, carboxílicos ou hidroxílicos. A simulação laboratorial do processo de desinfecção da água 
com cloro demonstrou a influência da MOD na formação dos subprodutos da desinfecção, nomeadamente trihalometanos (THM). 
Assim, foi possível verificar a contribuição positiva, para a formação de THM, de factores, como a presença de fracções de MOD 
(AF, coloides, transfílicas e hidrofóbicas) e dose de cloro. Os grupos funcionais presentes nas fracções de MOD conferem às 
moléculas propriedades que permitem a formação de complexos estáveis com iões metálicos presentes em solução como 
verificado com ESI e fluorescência molecular. Assim, por potenciometria foram obtidos para os AF do solo (duas amostras 
denominadas As1 e As2), a pH 6, as seguintes constantes de estabilidade condicionais: As1 (Cu(II) - 5,95; Cd(II) – 5,96; Pb(II) – 
6,04); As2 (Cu(II) - 5,95; Cd(II) – 5,49; Pb(II) – 5,86). Para os AF com origem na água (duas amostras denominadas AFa1 e AFa2) 
foram obtidas as seguintes constantes condicionais: AFa1 (Cu(II) - 6,08; Cd(II) – 5,01; Pb(II) – 5,97); AFa2 (Cu(II) - 5,90; Cd(II) – 
5,41; Pb(II) – 5,47). Por fluorescência molecular as constantes de complexação condicionais obtidas foram: AFs2 (Fe(II) – 4,65 
(pH 4); Fe(II) – 4,22 (pH 3); Al(III) – 6,42 (pH 5); Al(III) – 4,55 (pH 4)); AFa1 (Cu(II) – 4,46 (pH 6); Cu(II) – 3,72 (pH 4)); AFa2 
(Hg(II) – 4,68 (pH 6); Cu(II) – 4,17 (pH 6); Cu(II) – 3,74 (pH 4); Fe(II) – 4,83 (pH 4); Fe(II) – 3,66 (pH 3); Al(III) – 6,65 (pH 5); Al(III) 
– 4,63 (pH 4)). Foi ainda realizado um estudo da complexação entre as fracções de MOD e o catião uranilo, tendo sido obtidas as 
seguintes constantes de formação condicionais a pH 6: coloides (0,92); transfílicos (0,99); e hidrofóbicos (0,79). Por fim, foram 
efectuadas análises à água da albufeira do Caldeirão para determinação da concentração de catiões e aniões. Estas concentrações 
foram necessárias para a realização de simulações computacionais, com o programa CHEAQS Pro, da especiação química na água 
da albufeira. Estas simulações, para além das concentrações das espécies químicas, tiveram por base as constantes de 
estabilidade calculadas para os metais estudados. A simulação permitiu verificar a contribuição da MOD para a complexação dos 
metais dissolvidos na água, alterando a sua biodisponibilidade. Este efeito é mais expressivo à medida que a concentração da 
MOD aumenta, especialmente para o Cu(II), Cd(II) e Pb(II). 
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FONSECA, Teresa de Jesus Trindade Moreira da Costa e 
 
 
 
 

Visualização Mental, Concentração e Desempenho Desportivo – 
Um Estudo com Jovens Andebolistas 
 
 
Diversos trabalhos, em várias especialidades desportivas, têm-se debruçado sobre os efeitos da visualização mental 
nomeadamente na prática combinada, na identificação e descrição de tipos de imagética, nos benefícios na aprendizagem de 
habilidades motoras e na relação da visualização mental e performance nas habilidades visualizadas. Estes estudos têm 
conhecido um forte incremento, particularmente associados ao desempenho desportivo. No entanto, a generalidade dos 
trabalhos incidem, fundamentalmente, em habilidades motoras fechadas sendo, também, escassas ou nulas as referências à 
realização de estudos no âmbito do andebol. 
Neste contexto, o propósito deste trabalho é o estudo e optimização das capacidades de visualização mental dos atletas de 
andebol, tentando prover um contributo na análise da relação da capacidade de visualização mental com a realização de uma 
acção dinâmica (tarefa de defesa/ataque), com particular realce ao papel da concentração/atenção na relação entre a capacidade 
de visualização mental e o desempenho desportivo. 
O nosso estudo incidiu sobre uma amostra de 100 atletas, subdivididos em 5 grupos (1 de controlo e 4 experimentais) e envolveu 
as variáveis Desempenho Desportivo, Visualização Mental e Concentração. Melhorando as duas últimas, pretendia-se ampliar o 
Desempenho dos grupos em que foram aplicados os programas de intervenção. Estes programas, aplicados nos grupos 
experimentais, consistiram num Plano de Treino de Visualização Mental e no Peak Achievement Trainer, que foram aplicados de 
per si ou de forma combinada. 
Os resultados obtidos permitiram concluir que o treino apenas da Concentração não surtiu melhores resultados que o treino 
simples da Visualização e que a utilização dos programas de intervenção surte melhores resultados quando se treina primeiro a 
Concentração e só depois a Visualização. 
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BORGES, Paula Isabel Teixeira Gonçalves Coutinho 
 
 
 
 

La Microalga Marina Rhodomonas Lens: optimizacion de las Condiciones 
de Cultivo y Potencial Biotecnológico 
 
 
El creciente interés en el estudio de microorganismos como microalgas, levaduras y bacterias es debido a su importancia en las 
diferentes cadenas tróficas y a la posibilidad de aplicación comercial en distintas áreas como la nutrición, salud human y animal, 
obtención de energía, obtención de compuestos de interés para las industrias alimentar, química, farmacéutica y acuicultura, de 
entre otras. Sin embargo, la aplicación más común es la acuicultura, en la alimentación directa de algunas especies de peces, 
moluscos, crustáceos y en la producción de presas vivas de elevador valor nutricional para alimentación larvaria. La microalga 
Rhodomonas lens se presenta conpotencial biotecnólio, por su contenido en biliproteínas, ácidos grasos polinsaturados y proteína 
de alta calidad, se destacando además entre las nuevas especies estudiadas por su buen desempeño en acuicultura como presa 
de elevado valor nutricional para el zooplancton. Su uso en acuicultura esta todavía limitado, presentando excelentes resultados 
en el cultivo de crustáceos y moluscos, entre los cuales, mejillón y ostras además de su importancia en el cultivo de copépodos. El 
crecimiento de das microalgas depende de múltiples factores entre los que se destacan la disponibilidad de nutrientes, la luz, la 
temperatura e la salinidad por su importancia. 
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FIGUEIREDO, Rosa Branca Almeida 
 
 
 
 

Ritual e Poder: O Teatro Revolucionário de Wole Soyinka 
 
 

O estudo que a seguir se apresenta pretende olhar para o drama africano de expressão inglesa, em particular o teatro de Wole 
Soyinka: delimitar o seu perímetro, analisar formações estéticas e ideológicas, apontar as principais influências e destacar as 
grandes temáticas. A dramaturgia soyinkiana segue, basicamente, dois modelos: o satírico e o trágico. O primeiro usa uma 
linguagem crítica, denunciando o substrato corrupto da má-formação pós-colonial, bem como do seu antecedente colonial; o 
último serve como espaço discursivo onde a mudança política e social é representada como constituindo uma possibilidade em 
aberto. No entanto, no enquadramento geral da obra de Soyinka, ambos os modelos constituem estratégias para que o autor se 
envolva com o hegemónico, sendo que a sátira e a tragédia podem ser combinadas de modo a oferecerem um olhar penetrante 
sobre a trágica banalidade do poder pós-colonial. Este estudo foca ainda a persistente exploração, por parte de Soyinka, do 
potencial do mito e do ritual para chegar a um entendimento do comportamento da sociedade - africana e universal - 
contemporânea. O ritual faz parte intrínseca da consciência revolucionária e da visão dramática do autor aqui estudado, servindo, 
ainda, como enquadramento principal para uma técnica teatral que incorpora, simultaneamente, elementos tradicionais 
africanos e estratégicas artísticas da literatura e do teatro ocidentais. Ao longo de mais de quarenta anos de carreira, o padrão 
literário do dramaturgo tem-se deslocado, visivelmente, de uma inicial abstracção, fortemente marcada por um misticismo e 
simbolismo obscuro, para uma acessibilidade mais imediata e agressiva na representação social. É esse o trajecto que o leva da 
peça A Dance of the Forests (1960), de uma extrema complexidade simbólica e mítica, à mais mundana, mas não menos 
pungente, crítica social de King Baabu (2002). 
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FERNANDES, Gonçalo José Poeta 
 
 
 
 

Dinâmicas Territoriais e Politicas de Ordenamento em Espaços de 
Montanha o Sector Oeste da Cordilheira Central Ibérica 
 
 
Ao longo dos tempos, e em particular desde o século XIX, a percepção e as formas de apropriação da montanha sofreram variações 
consideráveis. A imagem de espaço isolado, inóspito, explorado com base na extracção de recursos naturais abundantes – 
hídricos, florestais e mineiros –, dominante até às primeiras décadas do século XX, alterou-se, passando a montanha a ser alvo 
de outras funções e usuários que promoveram mudanças na tradicional estrutura social e organizacional. Estas regiões 
conheceram, sobretudo a partir da segunda metade do século passado, uma trajectória económica e social penalizadora, em 
virtude dos condicionalismos naturais que as afectam em permanência e do défice de infra-estruturas e equipamentos, que tem 
contribuído para o desaparecimento de muitas actividades e modos de vida próprios e com elas a saída e envelhecimento das 
suas populações. Os desequilíbrios das estruturas populacional e económica provocaram um quadro de exclusão e marginalização 
territorial, com rupturas do modelo de desenvolvimento em que se apoiavam, conduzindo estes espaços para uma situação de 
crise. Em simultâneo, assiste-se à sua valorização ambiental e cultural, que suscita novos usos e expectativas, em especial 
relacionados com o turismo. As crescentes preocupações ambientais têm dado uma nova projecção à montanha, mercê da 
integridade dos seus recursos e diversidade de ecossistemas. Tal justifica as iniciativas internacionais com o objectivo de classificar 
e promover estes territórios. A Assembleia das Nações Unidas promulga 2002 como o Ano Internacional da Montanha, revelando 
empenho na salvaguarda dos recursos e modos de vida específicos. A iniciativa originou uma atenção dos políticos, Media e 
população em geral, sobre estes territórios. Esta celebração fortaleceu o conhecimento destes espaços e alertou académicos e 
políticos para a premência de encontrar as soluções mais apropriadas ao seu desenvolvimento. 
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GONZALEZ, José Manuel Mayor 
 
 
 
 

Betões Reforçados com Fibras de Carbono. Estudo de Propriedades 
Mecânicas e Físicas 
 
 
Os compósitos na construção começam a ser utilizados de forma mais frequente, ganhando espaço no conjunto de materiais de 
uso corrente, em parte consequência de exigências de carácter tecnológico e financeiro, as quais, no seu conjunto, impõem níveis 
de desempenho mais altos. Os compósitos de matriz cimentícia, e mais de entre estes, os compósitos cujo elemento de reforço é 
constituído por fibras de carbono dispersas aleatoriamente, CFRC, melhoram propriedades do betão tais como a diminuição de 
retracção, aumento da resistência à flexão, capacidade de suportar cargas elevadas mesmo em estados de fracturação avançados. 
Entre outros aspectos, e também por razões de ordem económica, a vida útil das estruturas deve ser aumentada, pelo que a 
utilização de materiais que prolonguem a durabilidade é favorecida. Os CFRC oferecem vantagens neste domínio, ao controlar a 
abertura e propagação de fendas na matriz, reduzindo a permeabilidade aos agentes patológicos. A presença de fibras de carbono 
confere ao material uma determinada característica no que se refere ao comportamento electromagnético. A relação entre um 
determinado estado de serviço, reflectido por um estado de tensão/extensão do material e as propriedades eléctricas, pode 
conduzir a uma utilização do mesmo como sensor do seu estado de serviço, abrindo campo para novas e interessantes aplicações 
deste material. Para estudar as estas potencialidades, foi estabelecido um programa experimental, com vista à caracterização do 
mecanismo de fractura em diferentes matrizes CFRC e a sua modelação. Foram desenvolvidos modelos para representar a 
absorção de energia e de água em matrizes CFRC e de betão convencional. Os resultados indicam uma boa correlação entre o 
modelo e os resultados dos ensaios. Finalmente, foi analisada a viabilidade de funcionamento como auto-sensor do seu estado 
de serviço, em ensaios à flexão e compressão. O efeito da temperatura foi também analisado. Os resultados obtidos confirmam 
esta possibilidade. 
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VELHO, Filomena De São José Bolota 
 
 
 
 

Evolução das crenças afectivo sexuais na infância e factores cognitivos, 
sociais e familiares associados 
 
 
Pretendemos conhecer as caraterísticas específicas das crenças afetivo sexuais infantis, o seu processo evolutivo e os fatores que 
lhes estão associados. Assim, é nosso objetivo conhecer o tipo de crenças afetivo sexuais infantis, assim como o processo de 
aquisição e evolução das mesmas em função dos conhecimentos, atitudes e graus de conforto sentidos pelos pais, relativos à 
sexualidade infantil: analisar as relações existentes entre o processo evolutivo e características de cada estádio das crenças afetivo 
sexuais infantis relativas a identidade sexual, papel de género, casamento, fecundação, gravidez e nascimento e as variáveis sócio 
demográficas, de desenvolvimento e de socialização e os conhecimentos, atitudes e grau de conforto dos pais relativamente à 
aprendizagem sexual infantil.  
O nosso trabalho de investigação está dividido em duas partes. Na primeira, fazemos o enquadramento teórico da nossa temática, 
abordando a sexualidade infantil, os contextos de aprendizagem sexual e as teorias sexuais formuladas pelas crianças, na busca 
de conhecimento e entendimento do mundo que a rodeia.  Na segunda, apresentamos o nosso estudo empírico sobre as crenças 
afetivo sexuais infantis e fatores associados.  
É um estudo correlacional quase experimental. Utilizamos uma metodología qualitativa e quantitativa. A entrevista foi o principal 
método de colheita de dados para o conhecimento das crenças referidas, tendo procedido posteriormente à análise estatística 
visando conhecer a relação e associação entre as mesmas e os diversos fatores considerados. No tratamento estatístico dos dados, 
realizámos análise de frequências, de percentagens, testes de Qui-Quadrado (Qui-Square) e análise de clusters. Para o tratamento 
de dados, o programa estatístico utilizado foi o "Statistical Pachage for the social Sciences" (SPSS na versão 15.0). 
A amostra é incidental, constituída por dois grupos amostrais: 566 crianças de 3 a 10 anos e 566 pais das mesmas. Selecionámos 
as crianças em função de critérios de classificação pré-estabelecidos de idade, sexo, nível socioeconómico e meio de residência. 
Atendendo à idade das crianças que definimos para o estudo, a seleção das mesmas ocorreu em pré-escolas e escolas do 1º ciclo 
do ensino básico da rede pública, no distrito e concelho da Guarda.  
As variáveis contempladas, no nosso estudo, de forma sumária, apresentam-se em dois grupos gerais: independentes (sócio 
demográficas, de desenvolvimento, de contexto educativo, de socialização) e dependentes (crenças afetivo sexuais infantis nos 
vários domínios analisados). 
Os instrumentos empregues, para avaliação das variáveis definidas e enunciadas, foram o Questionário para Pais e a Entrevista 
Semiestruturada. O Questionário para Pais era constituído por duas partes. Na primeira eram pedidos dados sócio demográficos, 
de estrutura familiar e de hábitos da criança. Na segunda, com o objetivo de medir o conhecimento relativo à aprendizagem 
sexual na infância, as atitudes face à mesma e o grau de conforto sentido na interação da comunicação de temáticas no âmbito 
da sexualidade pelos pais, utilizámos como instrumento, versões traduzidas, por nós, para português, das 3 escalas do 
Questionário de Aprendizagem Sexual na Infância Questionnaire on Young Children's Sexual Learning de Davis (1988). 
Na entrevista Semiestruturada, utilizámos um método similar ao denominado método clínico de Piaget (1982). Todas as 
entrevistas começaram com as provas clássicas de conservação de sólidos e líquidos de Piaget (Piaget, 1967, 1978, 1981; Piaget 
e Inhelder, 1969; Sprinthall e Sprinthall, 1990).  
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Para conhecermos as crenças de Identidade Sexual e de Papéis de Género das crianças entrevistadas, bem como o processo 
evolutivo das mesmas, elaborámos um instrumento de medida, adaptado às crianças desta idade, a partir do utilizado por Lopez 
(1984). Para conhecermos as crenças referentes a casamento, fecundação, gravidez e nascimento das crianças entrevistadas e o 
processo evolutivo das mesmas, elaborámos um guião de entrevista clínica semiestruturada adaptado às crianças desta idade a 
partir dos trabalhos de investigação, neste âmbito, de Goldman (1982) e Barragan (1988). 
No que diz respeito ao procedimento, de forma geral, começámos por pedir, formalmente, aos Agrupamentos de Escolas da Área 
Educativa da Guarda, autorização oficial para a realização do estudo que pretendíamos fazer, com crianças dos 3 aos 9 anos, nas 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-escolas da cidade e das zonas rurais onde pretendíamos levar a cabo o nosso estudo. 
Posteriormente, pedimos também autorização aos pais para as entrevistas a realizar com os filhos.  
As entrevistas decorreram entre Novembro de 2006 e Abril de 2007. Todas as idades se referem a 31 de Dezembro de 2006. A 
realização das mesmas decorreu em período letivo, em espaços próprios, dotados de privacidade, cedidos por cada escola ou pré-
escola. 
Relativamente às conclusões obtidas, em primeiro lugar comprovámos a existência de processos evolutivos ou de diferenciação 
nas crenças afetivo sexuais infantis analisadas, associados a vários fatores. 
Em segundo lugar comprovámos que, além da idade, o nível sócio económico, o nível de desenvolvimento cognitivo (entendido 
em termos piagetianos), os conhecimentos, atitudes e grau de conforto dos pais estão associados, significativamente, às 
características específicas relativas ao grau de elaboração das crenças afetivo sexuais infantis. Assim, as crianças de nível sócio 
económico alto, conservadoras a nível de desenvolvimento cognitivo, filhas de pais com mais conhecimentos, atitudes mais 
positivas e graus de conforto mais elevados em temáticas de aprendizagem sexual na infância têm crenças com níveis de 
elaboração superiores às das outras crianças. 
Em terceiro lugar, a estrutura familiar, quanto à sua convencionalidade está associada, particularmente às crenças de tipificação 
de papéis sexuais e aos argumentos de tipificação dos mesmos, sendo as crenças das crianças pertencentes a estruturas familiares 
convencionais, mais tipificadas no sentido tradicional e as das famílias não convencionais mais flexíveis e menos tipificadas. 
Em quarto lugar, a existência de irmãos, apenas para alguns grupos de idade e para algumas das crenças afetivo sexuais 
analisadas está relacionada, de forma significativa, com as características específicas referentes ao seu grau de elaboração, 
verificando-se nessas situações que as crianças com irmãos têm níveis de elaboração superiores às das outras crianças. 
Em quinto lugar verificámos a existência de padrões evolutivos significativamente semelhantes nas crenças afetivo sexuais das 
crianças pertencentes aos dois sexos, embora com tendência para que as crenças das raparigas sejam mais evoluídas que as dos 
rapazes. 
Em sexto lugar comprovámos que, especificamente para algumas crenças e alguns grupos de idade, as crianças que veem durante 
mais tempo TV, em programação de desenhos animados não especificamente infantis e novelas têm crenças afetivo sexuais mais 
elaboradas. A associação entre estas crenças e o tipo de novelas, mostrou ser a mais abrangente, comprovando-se que as crianças 
que vêm novelas indiferenciadas têm crenças afetivo sexuais mais evoluídas que as que veem novelas juvenis. 
Gostaríamos de sublinhar a importância das características da personalidade infantil (por exemplo, curiosidade e extroversão) na 
construção (enquanto apreensão e elaboração) do conhecimento afetivo e sexual, fator chave e explicativo das diferenças 
manifestadas, em crianças do mesmo grupo de idades. Sublinhamos, finalmente, a matriz de fatores biológicos, sociais, 
cognitivos, motivacionais e educacionais em que se alicerça a construção do seu conhecimento sexual. 
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BRIGAS, Joaquim Manuel Fernandes 
 
 
 

Infografia na Comunicação das Guerras Contemporâneas: Desenvolvimento 
e Estudo de Caso da Imprensa Ibérica Nas Guerras do Golfo e do Iraque 
 
 
La infografía como parte de un estudio metodológico y sistémico que reúne la vertiente tecnológica de los contenidos 
sustantivados por la Guerra del Golfo y la Guerra de Irak. ¿Cuál es el papel de estos acontecimientos y sus repercusiones a nivel de 
la prensa? Las motivaciones que apoyan la tesis sobre la aplicabilidad de la infografía en momentos específicos se deben a la 
ausencia de la tradicional fotografía que servia de ilustración a las páginas de los periódicos y es uno de los factores considerados 
a la hora de elaborar las hipótesis lanzadas en este estudio. La Guerra del Golfo, de 1990 a 1991, y la Guerra de Irak, que comenzó 
en Marzo de 2003, constituyeron, por varias razones, acontecimientos primordiales para el uso, o para un mayor uso, de la 
infografía en la prensa escrita. 
Esta temática constituye el centro y desarrollo de un trabajo científico que fue contextualizado por otros aspectos relativos a la 
temática con el fin de proporcionar una visión integradora de la realidad infográfica, que no puede ser infravalorada debido al 
refuerzo de las tecnologías y al privilegio proporcionado por el componente visual a nivel de los recursos de la contemporaneidad. 
En un principio fue importante esclarecer y entender las etapas del desarrollo de la infografía porque ese fue el principal objetivo 
de los estudiosos. La infografía fue definida por algunos estudiosos como el tratamiento gráfico de la información y a los 
infografistas como periodistas gráficos que hacen infografías. Estas definiciones están supeditadas por la determinación de que 
al hablar de infografia, estamos hablando de un nuevo género periodístico que es muy novedoso y que poco o nada tiene que ver 
con los anteriores géneros, porque hay diferencia tanto en la forma como en el contenido. 
Sustentándonos en la opinión de varios autores que analizaron estas cuestiones, se llegó a la conclusión de que la mayoría de los 
lectores son predominantemente sensibles a los signos visuales. La lectura simplificada y rápida de la información es la principal 
necesidad de los lectores. Ofrecerles signos visuales es una respuesta eficaz y exitosa. La primera cosa que capta la atención del 
lector en una página de periódico es el título y después los infográficos. A menudo, estos son los únicos elementos sobre los que 
recae la atención del lector, a veces como una ventana para la lectura de una parte del artículo. Dentro del periodismo, la 
infografía es una disciplina gráfica que ya forma parte de las redacciones y que, de hecho, ya es considerada como una forma de 
hacer periodismo.  
Sin embargo el desarrollo de esta disciplina en la prensa nacional ha llevado a la ignorancia por parte de algunos lectores acerca 
de este nuevo contenido a través de la representación de gráficos y de la palabra. A partir del análisis de algunas investigaciones 
se encontró cierta confusión acerca de la terminología y el análisis del contenido de las infografias y su aplicabilidad en el campo 
de los medios de comunicación. El objetivo principal de este trabajo es analizar el tratamiento infográfico que las publicaciones 
portuguesas - Sábado, Visão e Jornal de Notícias - y que las españolas – Cambio 16 y El Mundo - realizaron en las dos Guerras del 
Golfo. 
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ABREU, Rute Maria 
 
 
 

Un enfoque Interdisciplinar de la Investigación Económica. Aplicación del 
modelo de Fanger a la valoración de empresas 
 
 
A presente tese de doutoramento propõe um modelo para o valor da empresa como uma medida alternativa de aproximação ao 
seu valor real destacando, ao mesmo tempo, a importância das informações contabilísticas, como um elemento que contribui 
para aumentar o nível de utilidade da avaliação para o investidor.  O modelo de valor foi desenvolvido considerando os dados da 
empresa, através da intervenção do modelo de Fanger e de outros modelos previamente verificados por diferentes 
investigadores. Para isso, o valor do conforto térmico no modelo de Fanger e o valor da empresa no modelo de avaliação tomará 
como referência o conceito de neutralidade. A aplicação desse conceito à avaliação da empresa envolverá a identificação do seu 
efeito no valor, ao qual corresponde o índice de comportamento do investidor. Para realizar a investigação foram construídos três 
sistemas de informação complementares, entre si: de referências, de literatura e de dados de empresas.  
O sistema de referências recolheu 22.046 índices bibliográficos de 1.104 revistas científicas. O sistema de literatura tratou, desses 
índices, todos os estudos com alto nível de impacto e influência direta nesta investigação. O sistema de dados de empresas 
construiu uma base de dados das contas individuais das empresas portuguesas, no período compreendido entre 1995-2004, 
cotadas na Bolsa de Valores em Portugal.  
Na primeira parte, a avaliação da empresa tomou em consideração os diferentes modelos propostos pela literatura, agrupados 
de acordo com suas características, bem como a sua estrutura conceptual de aplicação e no contexto económico onde o investidor 
opera. As linhas de investigação baseadas nos modelos e nos métodos que usam o balanço, a demonstração de resultados ou 
uma combinação de ambos como elementos básicos da avaliação demonstraram seu impacto no nível teórico e empírico e 
fornecem resultados específicos que permitem maiores progressos. No entanto, a grande diversidade de modelos, que destacam 
as diferenças e as possibilidades na aplicação e utilidade do sistema de informação contabilístico conduz a resultados 
heterogêneos que podem aumentar a dificuldade do processo de tomada de decisão de investidores ou de outros grupos de 
interesse.  
O sistema de informação contabilístico fornece uma linguagem comum para as empresas, quando se trata de avaliar e para os 
investidores, quando se tratar de decidir. Na segunda parte, foi testado o modelo de valor da empresa proposto para uma 
empresa, empiricamente, permitindo avaliar o comportamento dessa empresa e, assim, fornecendo informações úteis para o 
investidor no processo de tomada de decisões, que se deve adaptar, constantemente, às mudanças produzidas no mundo dos 
negócios.  
A investigação proposta foi desenvolvida na perspetiva da relevância da decisão económica para o analista interno e o 
desempenho da empresa para o analista externo, uma vez que os relatórios de contas divulgados não oferecem nível de detalhe 
suficiente para que o investidor perceba todo o contexto económico e financeiro da empresa. 
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PEREIRA, Rosa Branca Cameira Tracana 
 
 
 
 

Educação Ambiental no Ensino Básico e Secundário: Concepções de 
Professores e Análise de Manuais Escolares 
 
 

O nosso estudo assenta na didáctica das ciências e igualmente na área da pedagogia social no âmbito das representações sociais. 
Assim, pretendemos por um lado conhecer as concepções dos futuros professores e professores em serviço, sobre a temática de 
Educação Ambiental, por outro analisar a transposição didáctica da Educação Ambiental, mais concretamente dos sub-tópicos 
Poluição, Uso de Recursos, Ecossistemas e Ciclos e Biodiversidade, ao nível dos manuais escolares de diferentes níveis de ensino 
de 17 países, sendo 12 Europeus, 2 da África Sub-Sahariana e 1 do Próximo Oriente. Para estes estudos utilizou-se um questionário 
construído no âmbito do Projecto Europeu FP6 STREP Biohead-Citizen (CIT2-CT2004-506015), intitulado “Biologia, Saúde e 
Educação Ambiental para uma melhor cidadania” assim como uma grelha de análise criada no mesmo âmbito. Nos questionários 
deu-se particular atenção à posição que os respondentes da amostra têm perante a natureza, se uma posição antropocêntrica, 
ecocêntrica ou sentimentocêntrica, e se há diferenças entre os grupos de leccionação, bem como quais os objectivos da Educação 
Ambiental. Ao nível dos manuais pretendemos analisar cinco eixos de análise: i) Local versus Global; ii) Complexo versus Linear; 
iii) Responsabilidade individual versus social iv) Humanos como donos da natureza e ambiente versus humanos como convidados; 
v) Humanos e a natureza. A amostra foi seleccionada entre os professores em serviço e o correspondente aos futuros professores 
(alunos do último ano dos cursos de formação de professores). Os resultados mostraram que os professores e futuros professores 
defendem essencialmente uma posição de preservação da natureza, logo uma concepção ecocêntrica em detrimento da 
antropocêntrica. A amostra revelou, também que defende como objectivo da Educação Ambiental o “Desenvolvimento de um 
Comportamento Responsável” em detrimento de “Proporcionar Conhecimento”. No que diz respeito aos manuais, constámos 
que os do Tempo I (1991-2000) apresentam-se mais desenvolvidos na apresentação das temáticas quando comparados com os 
do Tempo II (2000- 2006), à excepção do sub-tópico Biodiversidade que é mais completo no Tempo II. Os dados levam-nos a 
questionar a qualidade dos manuais no que respeita à Educação Ambiental, pois não só é necessário tratar dos sub-tópicos de um 
modo mais aprofundado, e atendendo a uma abordagem ecocêntrica, como se deve incluir nos manuais as competências em 
Educação Ambiental para assim poderem ser transmitidas às gerações vindouras, e deste modo contribuir para uma melhoria da 
qualidade de vida na Terra. 
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NOBRE, Carla Helena Henriques Candeias de Teles Ravasco 
 
 
 
 

Português Língua Segunda e Inglês Língua Estrangeira - da Teoria(s) à(s) 
Prática(s) 
 
 

The aim of this work is to compare the practices and the beliefs of English and Portuguese teachers working with children from 
Portuguese primary schools. Whereas English language is dealt as a foreign language, taught and learnt in a school environment, 
Portuguese is approached as a non-native tongue and a Second Language. Portuguese speaking children learn English at primary 
school. Immigrant children learn and acquire Portuguese through a process of linguistic immersion and also school support. 
To begin with, we define the concepts of Mother Tongue, Second Language and Foreign Language. Then we look at the processes 
of language acquisition and language learning from a theoretical point of view. A review of the most well known approaches, 
methods and techniques is made, ending in our times. Last decades have been lived under the influence of communicative ideas 
and practices. The whole concept of language is supposed to be linked to the purpose of communication. Consequently, foreign 
language teachers have to bear in mind that real intention of communicating. 
Many factors are nowadays considered relevant in the process of learning, such as age, language aptitude, intelligence, learning 
styles and motivation. Teachers’ beliefs should be in consonance with their real practices. To understand the relation between 
these two systems – beliefs and practices – and the differences between a Second Language teaching and a Foreign one we used 
two different questionnaires answered by 62 teachers. We found out that the majority of the teachers inquired are between 26 
and 35 years and are qualified for the job. Considering the basic issues asked, we concluded that most of the practices of those 
teachers are fulfilled according to their own beliefs, being the error issue and the pair communication/grammar issue the ones 
that raised more differences of opinion. We also concluded that there are no differences of practice or belief between the 
Portuguese teachers and the English teachers. 
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DANIEL, Ana Cristina Marques 
 
 
 
 

Procura Turística: Modelação e Previsão – Aplicação ao Caso Português 
 
 
Nesta tese modelou-se a procura turística em Portugal recorrendo a diversos modelos univariados e econométricos. Refira-se de 
forma específica a modelação da sazonalidade, da volatilidade e a identificação de quebras estruturais. Fez-se ainda uma análise 
da precisão de previsão de todos os modelos estimados. Os países que se tiveram em consideração nesta investigação foram a 
Alemanha, a Espanha, a França, a Holanda e o Reino Unido representativos da procura turística externa (inboud tourism) e ainda 
Portugal que representa a procura turística interna (domestic tourism). Relativamente às metodologias aplicadas, considerou-se 
no caso da modelação univariada, os modelos de Box e Jenkins (1976), os modelos de alisamento exponencial e os modelos Naive 
que serviram de benchmark na análise de precisão das previsões. Relativamente à modelação causal, os modelos apresentados 
desenvolveram-se no quadro da análise de cointegração e modelação correctora de erro. Foi ainda desenvolvido um modelo 
estrutural básico. O peso e importância das variáveis explicativas incluídas nestes modelos da procura turística foi um aspecto 
que se pretendeu destacar. De facto, a vantagem destes modelos é a de permitirem verificar o impacto na variável dependente 
quando se efectuam alterações nas variáveis causais. Para além disso, foram ainda aplicadas às séries em estudo diversas 
metodologias cuja aplicação mesmo a nível internacional a séries de turismo é ainda limitada por ser ainda um tema novo para 
os investigadores desta área. Trata-se da análise da volatilidade das séries, que apesar de já ter alguma aplicação em Portugal na 
análise dos mercados financeiros, não foi ainda aplicado a séries turísticas. Essa análise foi feita considerando duas abordagens. 
Uma primeira em que se removeram os índices sazonais das séries originais e outra em que se introduziram dummy’s sazonais 
na equação da média no sentido de analisar o seu peso na procura turística. Conhecer a informação que se pode obter quando se 
modela a volatilidade e analisar a precisão de previsão dos modelos estimados foi ainda um dos objectivos desta investigação. 
Identificaram-se ainda a presença de quebras estruturais na volatilidade da procura turística. O interesse por este tema prende-
se pela sua novidade no que se refere à sua aplicação à área. A identificação de quebras estruturais na volatilidade da procura 
turística e a análise do seu comportamento e modelação é de facto importante, principalmente no actual contexto económico e 
financeiro mundial. A metodologia de Box-Jenkins mostrou-se superior aos restantes modelos univariados, o que nos levou a 
afirmar que a complexidade dos modelos produz melhores resultados no desempenho da previsão. Relativamente aos modelos 
MCE, com excepção da Alemanha, todos os termos correctores de erro apresentaram sinais negativos como esperado, sendo 
também todos significativos, com excepção do segundo vector no caso do Reino Unido, cujo desvio-padrão se mostrou um pouco 
elevado. A variável rendimento apenas se mostrou significativa para a procura turística alemã, assim como a variável EURO99 se 
mostrou apenas significativa no caso de Espanha. A variável representativa do preço do bem “turismo em Portugal” mostrou-se 
significativa para todos os países, com excepção da Alemanha, e a variável representativa do preço do bem “turismo em Espanha” 
mostrou-se significativa para quatro dos países em análise, ou seja, França, Holanda, Portugal e Reino Unido. As variáveis 
representativas do custo de transporte foram as que se mostraram menos significativas, pelo que o custo de transporte terrestre 
apenas surge como afectando a procura turística no caso de Espanha e França e o custo de transporte aéreo, apenas no caso da 
Alemanha e Reino Unido. Os modelos estruturais básicos permitiram ainda concluir pelo peso e significância de praticamente 
todas as variáveis representativas das componentes sazonal e tendência temporal. Numa primeira abordagem dos modelos de 
volatilidade, identificou-se um considerável grau de persistência na procura de Portugal como destino turístico por parte dos 
turistas alemães, franceses e principalmente holandeses cujas estimativas se mostraram mais elevadas comparativamente aos 
anteriores. As equações da variância destes modelos de volatilidade permitiram chegar a diversas conclusões entre as quais 
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destacamos o facto de que no caso da Alemanha, França, Holanda e Portugal, um choque não antecipado (notícias) terá um forte 
impacto na procura turística destes turistas por Portugal e que se manterá durante um considerável período de tempo. Por outro 
lado, um choque negativo irá provocar um aumento superior na volatilidade da procura turística por parte da Alemanha, Espanha, 
Holanda, Portugal e Reino Unido comparativamente a um choque positivo. Numa segunda abordagem, verificou-se que a 
sazonalidade é de facto uma das principais características do turismo. Os últimos meses do ano apresentaram sinais negativos 
que coincidem com os meses de Inverno, passando-se o inverso nos meses mais quentes. As equações da variância permitiram 
entre outras conclusões, reforçar algumas das anteriores, como por exemplo, a persistência de um choque que novamente se 
mostrou significativo para a Alemanha, França, Portugal, e o Reino Unido. Identificaram-se ainda quebras estruturais na 
volatilidade de quatro mercados emissores, ou seja, Alemanha, Espanha, França e Holanda. De todos os casos identificados, 
Espanha é o mercado que apresentou maiores índices de volatilidade e que se mantêm ao longo de toda a série. Para todos os 
restantes países, assiste-se a um decrescimento da volatilidade. Entre outros factores, o abrandamento do crescimento do 
rendimento disponível dos mercados emissores que pode conduzir a um menor consumo de lazer e onde se pode incluir o sector 
do turismo e viagens podem explicar esta situação. Dada a importância do turismo para um tão vasto conjunto de agentes 
económicos, pretende-se que os resultados deste estudo possam ajudar aqueles que estão directamente ligados ao sector, quer 
sejam instituições públicas, quer sejam instituições privadas e possam contribuir para o desenvolvimento de planos adequados 
ao seu sucesso. Espera-se ainda que este trabalho tenha um préstimo determinante para estudos empíricos posteriores, bem 
como sirva de porta a possíveis investigações futuras. 
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VALENTE, Maria José Andrade Pais 
 
 
 
 

Tributação do património e determinantes económicas no sucesso político 
dos governantes 
 
 
Tese constituída por 2 ensaios. No ensaio 1, aborda-se o imposto sobre o património e a partir de um modelo de preços hedónicos 
de avaliação do património tece-se um paralelismo com o imposto municipal sobre imóveis (IMI). No ensaio 2 desenvolve-se um 
modelo empírico com o objetivo de determinar a probabilidade de reeleição do autarca incumbente, equacionando essa variável 
como contínua. A modelização do modelo de ciclos políticos económicos suporta-se na relação de agência e no jogo de sinais. 
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SIMÕES, Maria Manuela André Alves 
 
 
 
 

Métodos de Descomposición de Dominio com Adaptación de Mallado en 
Problemas de Convección-reacción-difusión 
 
 
Presentamos un algoritmo adaptativo convergente tipo Uzawa usando técnicas de descomposición de dominios, AMUADD, para 
resolver problemas elípticos de 2do orden estacionarios y extendemos su aplicación a problemas de convección-reacción-difusión 
así como desarrollamos una versión paralela del mismo en una máquina de memoria compartida. Empezamos considerando un 
problema lineal estacionario definido en un dominio $, descomponemos el dominio en dos subdominios $1 y $2, &12 es la 
frontera interna entre los dos subdominios, y aplicamos en cada subdominio un método de elementos finitos adaptativo usando 
un refinamiento basado en un estimador de error a-posteriori. El punto de partida es la Formulación híbrida Primal de un 
problema elíptico. Modificamos el algoritmo de Uzawa de dos formas: La primera modificación consiste en el uso de diferentes 
operadores auxiliares para resolver el problema sobre la frontera interna, con el fin de acelerar la convergencia. 
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SERRA, Nuno Miguel Lourenço Martins Cameira 
 
 
 
 

Las Actividades Corporales en Portugal Durante los Siglos XIV y XV. Análisis 
de las Obras de Don Joao I y Don Duarte 
 
 
La investigación que sustenta esta tesis doctoral analiza la literatura que especialmente sobre la caza se elabora en Portugal 
durante los siglos XIV y XV. Especialmente estudia la obra de Don Joao I, “Livro da Monteria” y la de Don Duarte titulado “Libro 
da Ensinança de bem cavalgar toda sella”. 
A través de este análisis describe el momento histórico-cultural que caracteriza está época en Portugal para desde este contexto 
explicar el significado y utilización de los ejercicios corporales. La propia naturaleza de estas obras hace que este análisis de la 
significación de la actividad física se circunscriba de maneras más concreta a la caza del jabalí y a la equitación. 
Por tanto y como consecuencia, a lo largo de las conclusiones de esta investigación se desvela la metodología y estructura de la 
educación de las élites sociales portuguesas de aquel tiempo. Como primeros protagonistas de la actividad bélica su educación 
fomentaba aquellos ejercicios que por una parte permitían el desarrollo de las cualidades y capacidades necesarias para la mayor 
eficacia en este arte y, por otra, aquellos otros que facilitaban la simulación de las actividades bélicas, la comprensión de sus 
estrategias o la transferencia de virtudes que, como el valor o la audacia harían a los caballeros mejores guerreros. 
La caza desarrollaba esa organización de estrategias y la equitación la eficacia agonística imprescindible en el combate. 
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FIGUEIREDO, Abílio Madeira de 
 
 
 
 

Corpo, silêncio e desejo - hermenêutica do silêncio e da palavra na relação 
cuidativa 
 
 
O corpo é visto sob diferentes perspectivas, desde o corpo objecto ao corpo vivido. Nesta medida, a relação do sujeito como o seu 
corpo, com o corpo do outro e com o mundo é de alguma ambiguidade, o que problematiza a relação intersubjectiva. No domínio 
da enfermagem, como arte, ciência e profissão da saúde, a relação cuidativa – expressão do cuidar – funda-se na percepção do 
corpo do outro como espaço de subjectividade e expressividade. Através do seu corpo, o sujeito, imbuído pelo desejo e pela 
intencionalidade da consciência, no espaço e no tempo, experiencia e vive o mundo. Nessa fruição ele constrói-se como pessoa 
humana, nas diferentes dimensões, pela praxis individual, e ao longo de um projecto de vida. Mas o corpo é o lugar dos paradoxos 
que motiva fenómenos de alegria e prazer, mas também de dor, angústia, sofrimento e tensão na alteridade. Neste contexto, o 
estudo pretendeu dar resposta à seguinte questão: em que medida o corpo desejante se projecta no diálogo da relação cuidativa? 
O estudo abordou, em três capítulos, a problemática do corpo desejante, do sentido do silêncio e da relação ética no viver em 
comum, sob o fio condutor da intersubjectividade. Em concreto, o estudo pretendeu reflectir sobre a fenomenologia do corpo e a 
sua implicação no cuidado humano, descrever a atitude ética da pessoa na dinâmica da relação cuidativa, descrever a abertura 
intersubjectiva da pessoa doente na perspectiva do cuidado humano e compreender a função expressiva da linguagem na 
fenomenologia da relação intersubjectiva. O estudo decorreu segundo a perspectiva ética e o ponto de vista da fenomenologia, 
sob a mediação hermenêutica, no âmbito da filosofia contemporânea. Por isso, o caminho percorrido segundo a filosofia de Paul 
Ricoeur, Merleau-Ponty e Levinas, mas também Sartre, Heidegger e outros. Incluem-se, ainda, narrativas pessoais de enfermeiros 
sobre a experiência de cuidar e ser cuidado, que revelam fenómenos relacionados com a percepção do corpo e com e eticidade da 
relação intersubjectiva em contexto de cuidado humano. Em síntese, ao longo do estudo, pela descrição e reflexão, verificou-se 
que o corpo próprio é o lugar de todos os lugares, a interface perfeita onde tudo se entrelaça. As múltiplas perspectivas de 
compreensão do corpo sustêm a qualidade da relação intersubjectiva do sujeito com o outro. Mas só a perspectiva da facticidade 
do corpo próprio, do corpo vivido para si e para o mundo, promove um diálogo integral com o outro, pleno de coexistência e de 
reciprocidade. Por isso, ao afirmar-se de natureza intersubjectiva, a relação cuidativa é, de facto, dialógica, pois entrelaça o meu 
corpo e o corpo do outro e as histórias de vida, sob o prisma da liberdade, do respeito e da responsabilidade. 
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FONSECA, José Carlos Coelho Martins da 
 
 
 
 

Evaluating the [In]security of Web Applications 
 
 

The current dependency of modern enterprises on complex web applications raises new and challenging problems. Security (or 
the lack of it) is, certainly, one of the top concerns. Security issues have cascading effects within enterprises, with dramatic 
consequences to the dependability of the services they should provide. The impact of the successful exploitation of security 
breaches can be enormous and it may irreversibly affect the company competitiveness, brand, partners and clients. 
This thesis focuses on the study of the most significant web application vulnerabilities, proposing ways and solutions to improve 
the state of the art on web application security. One of the contributions is the classification and in-depth analysis of typical 
software bugs that lead to security vulnerabilities. For this purpose, we present a field study correlating common fault types in 
web application software with the potential vulnerabilities they may cause. A key contribution of the thesis is how we explore 
this relationship to propose new strategies to prevent, test and detect vulnerabilities using a mechanism to automatically inject 
vulnerabilities and attacks in web applications. We also propose and evaluate an intrusion detection system for databases that 
relies on the detection of the user activities that fall outside the profile of good behavior that was previously learned. 
The vulnerability injection and the attack injection approaches are based on real world observations so they are valuable 
frameworks in many security related scenarios, as they provide a true to life setup. With the vulnerability injection we propose 
new ways to train security assurance teams and our tests confirm the increased ability achieved to detect vulnerabilities, even 
outperforming top commercial tools. The attack injection was used to evaluate state of the art security tools. Results confirm that 
even top commercial tools still have a long way to go as they can only detect a very small percentage of the most critical 
vulnerabilities and attacks. The analysis of the outcome data can even provide important insights on the weaknesses of these 
tools, which is of major importance for their future improvement. 
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PEREIRA, André Ricardo Tomás dos Santos Araújo 
 
 
 
 

Automatização de ensaios enzimáticos usando a análise por injecção 
sequencial 
 
 

Neste trabalho, foram exploradas as potencialidades da associação da biocatálise com as vantagens inerentes da automatização 
recorrendo ao conceito de análise por injecção sequencial. O conjunto de procedimentos enzimáticos automáticos desenvolvidos 
serviu de base ao surgimento de alternativas válidas e economicamente viáveis na resolução de problemas a nível clínico, 
farmacêutico, alimentar e ambiental. 
Em cada situação analítica foram avaliadas as condições que melhor se coadunavam com a acção biocatalítica das enzimas e 
seleccionadas as condições óptimas de operação dos sistemas de fluxo, visando a obtenção de módulos analíticos que 
viabilizassem a realização dos ensaios em ambiente confinado e controlado de forma estrita, com elevada eficiência, precisão e 
rapidez, mantendo os consumos e os efluentes gerados a um valor mínimo. 
As montagens desenvolvidas contemplaram o emprego das enzimas em duas vertentes diferentes: como ferramentas 
bioanalíticas, para a determinação de substrato, produto ou activador/inibidor, ou como analitos, para a avaliação da actividade 
enzimática e sua inibição. 
As metodologias automáticas propostas forneceram resultados estatisticamente comparáveis aos obtidos usando o método de 
referência aplicável ou convencional de comparação, quando estes existiam. Adicionalmente, as vantagens e limitações dos 
sistemas propostos são discutidas. 
 
 
Universidade do Porto | Portugal | 13/06/2011 | Ciências Farmacêuticas - Especialização em Química Analítica 
 
Pereira, A. R. T. D. S. A., (2011). Automatização de ensaios enzimáticos usando a análise por injecção sequencial. Tese de Doutoramento: Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto, Porto, Portugal.  



85 

 
MELEIRO, Mário José Silva 
 
 
 
 

Novidade de pallavras' no português do século XV 
 
 

O enriquecimento do léxico, quer através da importação, quer de recursos morfológicos internos, é um processo intemporal na 
língua. E se não há dúvida que Camões é o grande mentor com a introdução de novas palavras na língua, sobretudo latinismos, 
também as não há de que antes dele outros contribuíram para o seu engrandecimento. A prova de que este é um processo 
intemporal temo-la com vários autores anteriores e posteriores ao Renascimento. Porém, existe a convicção de que é a partir do 
século XV que tal processo se começa a evidenciar, para atingir o seu auge no século XVI, consequência natural do Renascimento 
e da importância que as leituras dos clássicos então alcançaram. No entanto, um século antes, quer a prosa didática, levada a 
cabo pela produção régia, quer a histórica, pelos cronistas, haviam já aberto o caminho. O corpus de partida para este estudo é, 
então, a Crónica de D. Fernando, de Fernão Lopes, e a Crónica do Conde D. Pedro de Meneses, de Zurara, das quais apresento um 
Índice Analítico, a partir do qual será possível identificar os neologismos que elas contêm. Utilizando as palavras do próprio Fernão 
Lopes, o objetivo é procurar “novidade de pallavras”, daí o título da tese. Num primeiro capítulo abordo, ainda, os principais 
conceitos de formação de palavras e o papel da tradução na sua importação. Pretendo também tentar mostrar a falsa modéstia 
assumida pelo próprio Fernão Lopes, relativamente à qualidade lexical, morfológica e sintática da sua obra. 
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CORDEIRO, Urbana Maria Bolota 
 
 
 
 

Carviçais, AldeiaTransmontana - Comunidade Rural do Interior Norte 
Português em Transformação - O Património Local e sua Importância 
Educativa 
 
 

Sabemos que quanto mais conhecermos o passado, melhor poderemos compreender o presente e projectar o futuro. O passado 
é, pois, uma reinterpretação para o presente ou seja em particular para a geração a que o historiador pertence, devendo, portanto, 
aquele ser reflectido continuamente. Por outro lado, estudando em profundidade as sociedades hodiernas, inferimos o seu 
funcionamento no passado e podemos supor o futuro. Evans-Prietchard (1985, p. 76) “Efectivamente a história não é uma 
sucessão de mudanças, mas sim, como já outros autores afirmaram, um processo de desenvolvimento. O passado está contido 
no presente como este, no futuro”. Atentos à contemporaneidade, tentámos descobrir a nossa singularidade que é preciso saber 
ver e perceber, a fim de nos podermos conhecer, porquanto só existe o que realmente se pensa como quis Hegel. Refizemos, pois, 
na aproximação a uma comunidade transmontana, o caminho da História, mas também os da Antropologia Cultural, da 
Psicologia Social, da Linguística, da Didáctica e da Literatura. Para Torga “as Pátrias são espelhos gigantescos onde se reflecte a 
pequenez dos filhos” e é aí que cada um tem que reflectir a sua singularidade, pois o universal é o “local sem paredes” que é 
essencial para a construção da nossa identidade, espelhando porém, o reconhecimento e esforço da (s) identidade (s), ocorridas 
em contexto de globalização. 
Nesta perspectiva, sentimo-nos seduzidos e entusiasmados por querer saber e conhecer as “raízes” e o passado dos que nos 
antecederam e foram a razão de ser da nossa existência.A cultura é vida, é a relação entre o Homem e o local, é memória e 
vitalidade contemporânea. 
Subjacente a esta tarefa, está também a ideia essencial de sensibilização e desafio em relação às gerações mais jovens, não 
esquecendo o seu papel fundamental em relação a uma nova atitude face à Natureza e ao próprio Homem, visando uma nova 
concepção de Homem e de mundo, uma mudança de paradigma: a construção de uma nova terra. Cremos que a História Local 
integra uma finalidade ímpar no educando ao insinuar nele mais do que a sensação de espectador a de actor na transformação 
do mundo. 
Nesta perspectiva, delineámos os objectivos que pretendemos atingir: - discriminar os diferentes tipos de património local, 
natural e biológico, como pilar fundamental e inalienável da nossa identidade cultural, construído, arqueológico, oral, 
etnográfico e etnológico; fomento da guarda e preservação, da valorização, da divulgação e do contacto com vestígios e marcas 
do passado que nos falam da vida da comunidade e contribuem para o seu desenvolvimento e do empenho das autoridades e da 
escola nessas missões; - sensibilizar as gerações mais novas para a utilidade do passado na compreensão das respectivas raízes e 
na construção da própria identidade, fazendo-as compreender a situação de agentes neste processo e reconhecer a importância 
e riqueza imensa do património local para a educação do indivíduo como pessoa e construção da sua identidade; 
desenvolvimento, nos mais novos, da capacidade de saber escutar, dialogar e partilhar para, ouvindo os mais idosos, 
comungarem das suas experiências, enriquecendo-se como pessoas de espírito democrático, capazes de valorizar as vivências e 
experiências de gerações anteriores, assim como de aceitar diferentes modos de viver, pensar e sentir; - promover a criação de 
museus locais, instrumentos de consciencialização da necessidade de preservação de património móvel, mas também do 
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construído e do paisagístico e de revitalização do meio em zonas do país que devido ao abandono se encontram actualmente, em 
avançado estado de despovoamento e consequente despovoamento, “desertificação”; recuperar e reutilizar o antigo aparelho 
produtivo comunitário essencial, fornos e moinhos; identificação de possíveis vias e estratégias de desenvolvimento das 
potencialidades da região e construção de um modelo didáctico de abordagem do património rural. 
Visando atingir pelo menos alguns dos objectivos referidos no parágrafo anterior, com o nosso trabalho, esperamos sensibilizar 
e alertar para a necessidade premente de novas atitutudes, a começar pelas autoridades e pelos diversos agentes, em relação a 
todo um passado que, quer queiramos, quer não, conflui, convergindo no presente e no potenciar e construir do futuro. 
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MORGADO, Manuel Augusto Nunes Vicente Passos 
 
 
 
 

Desenvolvimento e avaliação de estratégias para aumentar a adesão à 
terapêutica farmacológica anti-hipertensora - Estudo da intervenção do 
farmacêutico hospitalar no controlo da pressão arterial 
 
 

Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é uma doença com elevada prevalência na população adulta, constituindo um 
importante problema de saúde pública devido às complicações cardiovasculares graves que origina. Apesar do vasto leque de 
opções terapêuticas disponíveis com eficácia comprovada em ensaios clínicos controlados e aleatorizados, a proporção de 
hipertensos cuja tensão arterial (TA) se encontra controlada é, ainda, muito baixa. Objectivos: Numa primeira fase, determinar a 
percentagem de doentes hipertensos, da zona de influência do Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB), com a TA controlada e 
estudar os factores preditores de TA não controlada. Numa segunda fase, desenvolver, implementar e avaliar uma intervenção 
farmacêutica hospitalar que permita aumentar o controlo eficaz da HTA. 
População e Métodos: Para o desenvolvimento da primeira parte do projecto, realizou-se um estudo observacional transversal 
em doentes adultos com diagnóstico de HTA que acorreram, de Julho a Setembro de 2009, à consulta de hipertensão / 
dislipidémia do CHCB. Foi realizada uma entrevista estruturada tendo em vista a recolha de dados sobre: características sócio-
demográficas, adesão à medicação anti-hipertensora, conhecimentos sobre a HTA e presença de reacções adversas 
medicamentosas (RAMs). Os dados antropométricos, fisiológicos e clínicos para a realização do estudo foram prospectivamente 
obtidos através dos processos clínicos. A determinação das variáveis independentes com influência significativa no controlo da 
TA foi efectuada por regressão logística. Para o desenvolvimento da segunda parte do projecto, realizou-se um ensaio clínico, 
controlado e aleatorizado tendo em vista o estudo do efeito da intervenção do farmacêutico hospitalar na adesão à terapêutica 
anti-hipertensora e no controlo da TA. Este ensaio decorreu de Julho de 2009 a Junho de 2010, tendo participado os mesmos 
doentes com diagnóstico de HTA que foram incluídos no estudo realizado na primeira fase do projecto. Resultados: Foram 
incluídos no estudo um total de 197 doentes hipertensos. Apenas 33,0% dos doentes tinham a TA controlada, sendo a taxa de 
adesão à terapêutica anti-hipertensora de 48,2%. Três covariáveis apresentaram influência significativa no controlo da TA: 
adesão à medicação, estado marital e diabetes. A mesma análise revelou, ainda, que as seguintes variáveis independentes 
influenciam significativamente a adesão à terapêutica: conhecimento dos valores alvo de TA, reacções adversas atribuídas à 
medicação anti-hipertensora, monitorização regular da TA, conhecimento da indicação dos medicamentos e conhecimento dos 
riscos da HTA. 
Embora no início do ensaio clínico não existissem diferenças significativas em ambos os grupos do estudo (controlo e intervenção) 
no que respeita a todos os parâmetros relevantes analisados, no final da intervenção farmacêutica, a percentagem de doentes 
com a TA controlada era significativamente maior no grupo de intervenção (OR = 2,2; IC 95%: 1,3-4,0; P = 0,005). Foram, 
igualmente, observados, no final do estudo, valores significativamente mais baixos de TA sistólica e diastólica no grupo de 
intervenção. No final do ensaio clínico observou-se, ainda, que a adesão à medicação era mais elevada no grupo de intervenção. 
Conclusões: Uma percentagem significativa de doentes hipertensos a quem foram prescritos medicamentos anti-hipertensores 
não apresenta a TA controlada, sendo a taxa de adesão a estes medicamentos muito inferior à que seria desejável. A baixa adesão 
à terapêutica, o desconhecimento, por parte do doente, dos valores alvo de TA, dos riscos da HTA não controlada e das indicações 
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dos medicamentos, bem como a ocorrência de RAMs e a falta de monitorização regular da TA devem ser estudados como possíveis 
causas de TA não controlada e devem ser considerados em qualquer intervenção que tenha como objectivo aumentar o controlo 
da TA. 
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TADEU, Pedro José Arrifano 
 
 
 
 

Investigar para Ensinar a Fazer Matemática: novos 
desenvolvimentos no cálculo de distâncias e pontos notáveis de 
triângulos 
 

Sem resumo. 
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ROSA, Maria Cecília dos Santos 
 
 
 
 

Método de Deflação para Feixes de Matrizes Regulares 
 
 
Sem resumo. 
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RIBEIRO, María del Carmen Arau 
 
 
 
 

Insights from Interlanguage of Metalinguistic Competences of Portuguese 
Adult Learners of English 
 
 

Based on a written corpus by 69 Portuguese learners of English, this study was designed to discover insights into the 
metalinguistic competences of young adult L2 users over three different sessions of a 30-hour a Technical English for Pharmacists 
at the School of Health of the Guarda Polytechnic Institute in Portugal. The longitudinal study effectively covered a total of 138 
texts submitted as an initial and final report by each learner, written in conditions similar to those of the International Corpus of 
Learner English (ICLE). For the initial report, a portrait emerges of the written interlanguage of Portuguese science students after 
their K-12 course of study, with errors distributed among syntactic (43%), lexical (36%), and style and spelling (21%) sources. 
The written interlanguage analyzed consisted of 28,069 words, constituting 1,311 T-units, which revealed a total of 4,143 errors. 
The difference from the initial to the final report revealed an overall improvement of 6% less errors, from the pattern of 43-36-
21% pattern for syntactic-lexical-style & spelling errors to 47-37-16%, after the 30-hour course. This was accompanied by a 42% 
growth in the number of words produced, and a corresponding increase of 17% in the number of T-units as well as a 23% rise in 
their mean length (MLT-U). These changes were further explored to determine that, of the three groups studied, one first and 
two second year groups, with average ages of 19 and 20.13 respectively, reveal age to be a significant factor for improvements, 
particularly in both the number of words and T-units. Error analysis determined an overall error recurrence of 45% syntactic, 37% 
lexical, and 18% due to style and spelling; further analysis found that, in six of the ten subclassifications, representing 57% of 
the written corpus, errors due to collocation, pronouns, Portuguese-influenced lexical choices, style, such as repetition and 
punctuation, and spelling showed patent improvement over the 30-hour course. The remaining 43%, distributed among four 
lexical and syntactic subclassifications in which more errors were revealed in the final reports at the end of the 30-hour course, 
lexical morphology and lexical choice as well as errors of distribution and production of verbal groups, were closely examined for 
insights into the metalinguistic competences of these subjects. Due to its exploratory nature, this study forged beyond L1 
influence on errors, established at a total of 39% of the syntactical and lexical areas analyzed, to reveal a myriad of highly dynamic 
metalinguistic approaches to word formation and syntactic creation, the awareness of which can be productive for both learners 
and teachers. As such, the thesis concludes with a number of suggestions for best practice in the classroom based on the insights 
from interlanguage as revealed in writing. 
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VILA-CHÃ, Carolina 
 
 
 
 

Electrophysiological assessment of neuromuscular adaptations to training 
 
 
Over the last decades, it has been shown that the human neuromuscular system is highly adaptive and can be modified in 
response to different motor training programs. Depending on the demands of the motor training, the adaptations seem to 
involve distinct structural and functional changes across the motor cortex, spinal cord and skeletal muscle. The technological 
development observed in the last years, increased the use of electrophysiological techniques to assess the neuromuscular 
adaptations to motor training. Nonetheless, the current evidences on the neuromuscular adaptations to different motor training 
are inconsistent and incomplete, in particular regarding endurance and strength training. This is mainly due to lack of studies 
based on a rigorous consideration of the limitations of the available techniques. Therefore, the main goal of this dissertation is 
to give new insights on the adaptations of the neuromuscular system by systematically investigating the changes in its central 
and peripheral properties in response to endurance and strength training. For this purpose, recent developed techniques for 
recording and processing electromiographycal (EMG) signals were applied. The first study (STUDY I) investigated if 6 weeks of 
either endurance or strength training alters the motor unit behavior and if such changes were accompanied by alterations in 
muscle fiber properties. Intramuscular and multichannel surface EMG recordings were used to investigate the motor unit 
discharge rates and motor unit conduction velocity (MUCV) of the vastus medialis obliquus and vastus lateralis during 
submaximal isometric contractions. The results demonstrated that endurance training increased endurance capacity and was 
accompanied by a decrease of the motor unit discharge rates. In contrast, strength training enhanced maximum force output and 
was accompanied by an increase of the motor unit discharge rates. By the end of 6 weeks of training, both training programs 
elicited increases in the motor unit conduction velocity, revealing electrophysiological adaptations of the muscle fiber membrane 
properties in similar directions. However, in the first 3 weeks of training, when changes in motor unit discharge rates were most 
marked, changes in MUCV were not observed. These findings reveal different time courses of some of the neural and peripheral 
adaptations in response to different motor training programs. The observed changes may contribute for distinct neuromuscular 
fatigue profiles among endurance and strength-trained athletes. Therefore, the aim of the second study (STUDY II) was to 
investigate the effects of 6 weeks of endurance and a strength training program on acute responses of the muscle fiber membrane 
properties and discharges rates of low threshold motor units of the vastus medialis obliquus and vastus lateralis muscles during 
prolonged submaximal isometric contractions. The conduction velocity of the individual motor units was estimated from the 
averaged multichannel EMG surface potentials by a spike triggered average technique. It was shown that motor unit discharge 
rate declines over the duration of the sustained contraction and their trend was not significantly affected by training. Conversely, 
the rate of decline of motor unit conduction velocity during sustained contractions was reduced following six weeks of both 
endurance and strength training, however a greater reduction is observed following endurance training. The third study (STUDY 
III) intended to clarify the mechanisms involved in the opposite adjustments of the motor unit discharge rate observed in the 
study I. The results revealed that following 3 weeks of endurance training the excitability in the H-reflex pathway increased but 
the V-wave amplitude remained unchanged. In contrast, following strength training the V-wave amplitude increased whereas 
subtle changes were observed in the H-reflex pathway. 
The present work revealed for the first time that endurance and strength training induces opposite adjustments in the motor unit 
behavior. Moreover, the distinct adjustments in the spinal cord output, seems to result from changes in different neural 
mechanisms located at supraspinal and/or spinal level. The neural adjustments following endurance training seems to result 
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from changes at spinal level whereas the adjustments following strength training are likely due to changes at supraspinal level. 
These adaptations occurred following a short period of training, while no changes in the contractile and electrophysiological 
properties of the muscle fibers were detectable. Changes at peripheral level occurred only following a longer period of training. 
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LEITÃO, João Carlos Pereira Mira 
 
 
 
 

El trabajo de las mujeres y la organización del trabajo en la industria textil 
de la Covilhã 
 
 
Siendo que una de las grandes referencias de la Sociología de las Organizaciones y del Trabajo, es el peso de las tecnologías sobre 
las personas y la forma como las primeras tienen influencia en las dinámicas diarias de los procesos productivos, este fue 
indudablemente para mí también, uno de los ejes en análisis en este proceso de investigación, que aunque corrobore esa misma 
constatación del peso de las tecnologías en el proceso productivo, demostró también que en la industria textil esta no es aún una 
variable que se haya sobrepuesto a las personas. Aún así, en este sector las tecnologías no tienen un peso incontrolable en el 
proceso productivo, como es el caso de otras industrias, como las de la construcción automóvil. 
No que la tecnología no sea fundamental en esta industria, donde se procura cada vez más una producción optimizada y asiente 
en el just-in-time, pero porque la organización de los trabajadores en algunas profesiones que componen el Textil, asienta aún 
en una lógica de oficio sobretodo en el caso de los tejedores, eje central del proceso productivo en esta industria, donde mucho 
del know-how está depositado en esta profesión, a par de otros sectores como es el caso de la tinturaría y de los montadores de 
tejares. 
No menos importante, fue todo el camino realizado en torno de la división del trabajo en función del género en esta industria, si 
en algunas profesiones la presencia de la mujer es abundante y casi exclusiva como es el caso del control de calidad, en otros 
áreas es casi prohibida o mismo prohibida como es el caso de los textiles, tarea sólo reservada a los hombres, contrastando con 
lo que se pasa en el Norte del País, en la industria textil y algodonera donde las mujeres trabajan en los tejares como tejedoras, 
como ha dicho uno de los entrevistados: "allá para el Norte en la Industria algodonera, hay mujeres que trabajan con ocho y diez 
tejares". (Ramiro, 2010). 
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BRIGAS, Carlos Jorge Gonçalves 
 
 
 
 

Educational Modelling & Simulation for Kids. Proposta de uma Abordagem 
para o 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
No ensino das Ciências há a necessidade de avaliar o comportamento de sistemas dinâmicos. A análise desses sistemas pelos 
alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico é geralmente um processo complexo e que exige um grande esforço cognitivo. A 
representação e a explicação de processos através de modelos ou simulações educacionais possibilitam aos alunos a realização 
de actividades em que é mais fácil a compreensão destes processos e a descoberta das propriedades essenciais de um sistema. A 
realização de actividades de modelação ou simulação que promovam a interpretação e a compreensão de sistemas são 
actividades de aprendizagem em que os alunos têm a possibilidade de criar e testar as suas próprias percepções sobre um 
determinado fenómeno. Apesar deste tipo de actividades potenciar o desenvolvimento de capacidades como a reflexão, a tomada 
de decisão, a criatividade e a generalização a utilização destas actividades em contextos educativos é muito esporádica. As 
dificuldades sentidas pelos professores em utilizar este tipo de actividades prendem-se com os tipos de modelos que usualmente 
são utilizados para representar um sistema, as especificidades necessárias para representá-los, o grau de complexidade das 
ferramentas de modelação e de simulação para o fazerem e, por último, a falta de preparação para implementarem actividades 
práticas de investigação. Neste trabalho de investigação apresentamos a metodologia Modelling for Kids de apoio ao 
desenvolvimento de actividades de modelação e de simulação multissensoriais georreferenciadas para o 1º ciclo do Ensino Básico. 
Esta metodologia enumera um conjunto de normas que visam assessorar o professor e o aluno na realização destas actividades. 
A metodologia identifica as estratégias, os contextos de utilização, as áreas curriculares onde podem ser inseridas estas 
actividades. Identifica também os processos de análise e de representação de sistemas dinâmicos. Devido à importância e às 
vantagens da informação multissensorial georreferenciada na aprendizagem, a metodologia também prescreve que professores 
e alunos usem este tipo de informação nas actividades de modelação e de simulação. Além disso, apresentamos a ferramenta-
autor Simulkids, desenvolvida tendo em consideração as normas definidas na metodologia Modelling for Kids e que permitiu à 
equipa de investigação promover sessões de trabalho em várias escolas Portuguesas do 1º ciclo do Ensino Básico, nas quais 
participaram activamente os professores e os alunos, com o objectivo de comprovarmos as potencialidades da referida 
metodologia. As sessões de trabalho realizadas permitiram-nos atestar que os alunos têm as capacidades cognitivas necessárias 
para realizar actividades de modelação e de simulação, as quais podem fomentar a mudança dos processos de 
ensino/aprendizagem, tornando-os mais eficientes, motivadores e melhorando, inclusive, as aprendizagens. 
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COSTA, Mário Jorge de Oliveira 
 
 
 

 

Longitudinal interventions in elite swimming: relationship 
between energetics, biomechanics and performance 
 
 
In the last couple of decades, research in competitive swimming has given special emphasis to energetic and biomechanical 
assessment as determinant domains to enhance performance. However, the majority of the studies conducted in this field had 
a cross-sectional approach, not considering the effect of annual training in the changing process. Thus, the aim of this thesis 
was to characterize the adaptations in elite swimmers performance, energetic and biomechanical profiles, and understand the 
relationship established between these domains in a longitudinal perspective. With that purpose, this work is divided in to six 
independent studies. The first study was based in a systematic review that consolidated the practical findings from the studies 
that previously published about this thematic. The purpose of the following two papers was to understand the performance 
progression from childhood to adulthood and during an Olympic Cycle, by conducting a retrospective analysis of the elite 
swimmers annual best performances. The remaining three experimental studies aimed to verify the effect of the annual training 
on the energetic and biomechanical profiles and determine the factors that most contributed for the performance 
enhancement. The main conclusions drawn were:  (i) the few existing longitudinal studies in swimming science present low 
quality scores; (ii) sixteen years-old is the age at which the ability to predict adult performance increases markedly; (iii) high 
stabilization in freestyle performances was evident at the third season of an Olympic cycle; (iv) elite swimmers only 
demonstrated slight changes in their performance, energetic and biomechanical profiles at least throughout two seasons; (v) 
the magnitude of change was dependent on the duration of the intervention, type of training done and competitive level; (vi) 
each swimmer demonstrated a different changing profile in response to the training load applied and; (vii) the aerobic capacity 
and the stroke kinematic factors, namely in the stroke length and stroke frequency, were the factors that  most contributed for 
the 200 m freestyle performance enhancement. As main conclusion it can be stated that elite swimmers present an individual 
way in demonstrating slight adaptations in their performance, energetic and biomechanical profiles. 
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ESTEVES, Pedro Tiago Matos 
 
 
 
 

Affordance-based decisions and interpersonal coordination in basketball 
 
 
The thesis aimed to investigate decision-making processes and interpersonal coordination patterns under constraints, such as 
posture of the opponent and angular relations of the performers to the scoring target, in basketball. A position statement article 
identified a gap in sports science literature regarding the continuum of information guiding interaction between performers in 
invasive team ball sports. Following this assertion, the following experimental studies analyzed the impact of different 
informational constraints on attacker-defender interactions, in representative contexts of performance. Affordance-based 
decisions of the attacker, of which side to drive to the basket, depended on feet positioning of the defender, at small interpersonal 
distances scaled for each dyad. Irrespectively of expertise levels, attackers moved towards the basket in direction to the most 
advanced foot of the defender. The analysis of the dyadic interaction, with respect to the manipulation of their relative position 
to the basket, showed that the alignment between the attacker and defender to the basket constrained the decision of the 
attacker of which side to move past the defender. To succeed, attackers moved quickly in order to increase their relative angle 
with the defender and basket, while enclosing the interpersonal distance. Dyadic coordination tendencies, expressed by 
longitudinal and lateral displacements, were also constrained by the relative angle of performers to the basket. Our experimental 
findings suggested that a continuum of informational constraints, related with the posture of the opponent and angular relations 
between performers and basket, might have shaped the exploration of emerging possibilities for action at different spatial and 
temporal scales. We argued in favor of an affordance-based approach to decision-making for action in sport, where the 
interactions between the individual and the environment proceed at different spatial-temporal scales. 
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MARQUES, Ermelinda Maria Bernardo Gonçalves 
 
 
 
 

Envelhecimento no concelho da Guarda. Um estudo sobre qualidade de 
vida 
 
 

El envejecimiento, como fenómeno demográfico e individual, es una realidad de hoy que seguirá aumentando en el futuro, 
formando las personas mayores un núcleo de la población relevante. Por tanto el estudio de este proceso constituye una exigencia 
en el momento actual y más específicamente, el estudio de su calidad de vida. Se puede envejecer con calidad de vida, 
contrariando una opinión bastante común que encara el envejecimiento como sinónimo de enfermedad, de improductividad, 
dependencia, aislamiento y desvalorización social. 
El principal objetivo de este trabajo consiste en conocer la percepción que tienen las personas mayores acerca de su calidad de 
vida además de identificar y analizar los factores que determinan esa calidad de vida. La presente investigación se centró en las 
1419 personas mayores inscritas en la Extensión de Salud de S. Miguel, del Centro de Salud de Guarda. De estas personas mayores, 
247 constituyeron la muestra del estudio, obtenida de forma aleatoria y probabilística, a partir de las listas de usuarios registrados 
en la referida Extensión de Salud. Se ha realizado el estudio combinando métodos cualitativos y cuantitativos. Para la recogida 
de datos cuantitativos, se utilizó un cuestionario para la caracterización sociodemográfica, el cuestionario del Estado de Salud 
(SF-36); la escala de evaluación de las AVD (Katz), la escala de la evaluación de AIVD de Lawton y Brody; la escala de Depresión 
Geriátrica de Yesavage, el Apgar Familiar de Smilkstein y la escala de Apoyo Social Funcional de Duke. Los datos cualitativos 
fueron obtenidos mediante la incorporación de algunas preguntas abiertas con el fin de recoger el concepto de calidad de vida 
de las personas mayores. Todos los instrumentos se aplicaron a través de entrevista, después de haber sido utilizado como un 
criterio de exclusión: personas mayores con defecto cognitivo, evaluado con el Mini Examen del Estado Mental. Como principales 
resultados, se observa que las personas mayores tienen una percepción más positiva de su calidad de vida en las dimensiones 
relativas a la función social, funcionamiento emocional, salud mental y peor calidad de vida en el nivel de funcionamiento físico, 
salud general, vitalidad y función física. Se identificaron y analizaron los determinantes de la calidad de vida, a saber: 
características sociodemográficas, los ingresos y el tiempo de la reforma, la capacidad funcional, el apoyo, el funcionamiento de 
la familia, la percepción del estado depresivo y estilos de vida. Para las personas mayores estudiadas, la Calidad de Vida significa, 
tener salud, tener paz, armonía, ser feliz, estar satisfecho con la vida, mantenerse ocupado, ya sea con actividades de ocio, 
voluntariado o trabajo. También significa mantener relaciones interpersonales y recibir apoyo de familiares, amigos y vecinos. 
Los resultados de esta investigación muestran la necesidad de coordinación entre los servicios de salud, servicios sociales, 
municipios y educación, convirtiéndose el Centro de Salud como el lugar ideal para agilizar y coordinar una intervención adecuada 
para las personas mayores. 
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FERNANDES, Isabel Maria Ribeiro 
 
 
 
 

Quando o Enfermeiro se Torna Doente - Acedendo à Experiência Vivida 
 
 
Pensar nos enfermeiros como pessoas doentes, a necessitar de cuidados de outrem revela-se um processo desafiante. Apesar de 
serem pessoas como quaisquer outras, estão habituadas a desempenhar funções de cuidador ao invés de serem cuidados. A 
vivência de uma experiência de doença própria pelos enfermeiros, possibilita-lhes a perceção sobre o que sente e vive o doente, 
assumindo o papel daquele que espelha o foco de atenção do desempenho das funções do enfermeiro e a razão de ser da profissão 
de enfermagem. Neste papel revelam-se como os relatores fidedignos da interiorização do que significa ser doente e da 
constatação do nível de cuidados de saúde prestados. Sendo conhecedores, na primeira pessoa, das angústias, medos, aspetos 
valorizados e do impacto da experiência vivida de doença, no seu ser pessoa e profissional, conseguem identificar o que se revela 
essencial no estabelecimento da relação enfermeiro-doente, promovendo mudança importantes com vista a uma prestação de 
cuidados de excelência que vão ao encontro das reais necessidades das pessoas doentes. 
É um trabalho desenvolvido com base no paradigma de investigação qualitativa, Fenomenológico que pretendia compreender 
qual o significado obtido pelos enfermeiros mediante a vivência de um processo de doença própria. Optou-se pelo Método 
Fenomenológico de Giorgi, tendo-se recorrido à realização de entrevistas em profundidade para a identificação das unidades de 
significado. 
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TOMAZ, Graça 
 
 
 
 

Polinómios de Appell Multidimensionais e sua Representação Matricial 
 
 

A dissertação apresenta uma abordagem a polinómios de Appell multidimensionais dando-se especial relevância à estrutura da 
sua função geradora. Essa estrutura, conjugada com uma escolha adequada de ordenação dos monómios que figuram nos 
polinómios, confere um carácter unificador à abordagem e possibilita uma representação matricial de polinómios de Appell por 
meio de matrizes particionadas em blocos. Tais matrizes são construídas a partir de uma matriz de estrutura simples, designada 
matriz de criação, subdiagonal e cujas entradas não nulas são os sucessivos números naturais. A exponencial desta matriz é a 
conhecida matriz de Pascal, triangular inferior, onde figuram os números binomiais que fazem parte integrante dos coeficientes 
dos polinómios de Appell. A abordagem apresentada é também aplicada a polinómios de Appell definidos no contexto da Análise 
de Clifford. 
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CASTRO, Carla Sandra Mota 
 
 
 
 

Development of methods based on biomimetic systems for evaluation of 
antioxidant properties 
 
 
Os sistemas biológicos exibem uma elevada complexidade no que concerne a estrutura, constituição, função e sistemas de 
controlo da sua homeostase. 
A sua elevada complexidade deve-se à diversidade de processos biológicos a eles inerente, nomeadamente as reações envolvidas 
na respiração celular, cuja dependência de oxigénio em muitos deles, acarreta um natural incremento de espécies reativas de 
oxigénio, entre outras. 
Ao longo do tempo foi-se estudando e conhecendo algumas das causas e consequências da produção de radicais livres no 
organismo, assim como o estudo dos seus alvos de ataque e possíveis alterações daí resultantes, estando hoje bastante bem 
relatadas que as membranas biológicas pela sua constituição essencialmente lipídica, são um dos maiores alvos de ataque de 
radicais livres com consequente peroxidação. Existem no organismo antioxidantes naturais como a glutationa, o ácido úrico e o 
ácido ascórbico capazes de eliminar estas espécies reativas, evitando os danos potencialmente causados por estas. 
No sentido de estudar a forma como a geração destes radicais afetam a estabilidade biológica, foram realizados ao longo deste 
trabalho alguns ensaios com o intuito de perceber melhor o papel, a eficácia e as eventuais interações com as membranas 
biológicas dos radicais produzidos, a forma como estes antioxidantes biológicos protegem as membranas dependendo da sua 
localização (meio hidrofílico/meio hidrofóbico), assim como os produtos da reação radical/antioxidante poderão interferir com 
as características membranares. Para tal recorreu-se ao uso de diferentes modelos biológicos, nomeadamente com a preparação 
de micelas, lipossomas e monocamadas de Langmuir, utilizando misturas lipídicas de composição semelhante à das membranas 
biológicas. Ao longo de todo o trabalho realizado foram utilizados calibradores, compostos de referência para estudo de 
peroxidação lipídica, Trolox e vitamina E. 
Foram ainda utilizadas metodologias envolvendo a utilização de sondas fluorescentes por forma a otimizar algumas condições 
experimentais baseada em metodologia simples, a serem utilizadas em estudos de avaliação da peroxidação lipídica, em 
diferentes localizações da membrana (meio aquoso, interface e meio lipofílico). Foram estudados modelos biomiméticos distintos 
em tamanho, número de lamelas e composição como forma de incrementar o conhecimento sobre a forma como estas variações 
e complexidade interferem dificultando a avaliação da ação oxidante ou antioxidante de diferentes compostos. 
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POÇAS, Ana Isabel da Silva Alves 
 
 
 
 

The Interrelations between Health, Human Capital and Economic Growth. 
Empirical Evidence from the OECD Countries and Portugal 
 

 
The main scope of this study is to analyze the role of health on economic growth assuming that health status is a component of 
human capital, therefore interacting with both human capital qualifications and economic performance. Health as an integrated 
part of human capital has assumed an increasing importance in the growth literature over the past decades, being now widely 
recognized that health, like education, is also an essential factor of labour productivity and, consequently, of economic growth. 
Despite important achievements made on health status allowing people to live better and for a longer period of time, there are 
still several issues to analyze in what concerns the economic performance of the developed countries. In fact, these countries face 
important challenges related to the ageing of the population, the increasing incidence of chronic diseases and an increasing 
financial pressure on their health and social security systems. 
In this context, the main objective of this dissertation is to provide empirical evidence that shows the impact of health status on 
economic growth and highlight the complex interrelations between health, education and income through a cumulative 
causation mechanism able to generate a virtuous circle of economic growth with expanding tendencies. In order to capture the 
feedback effects between health, education and income, appropriate econometric specifications and estimation techniques are 
used based initially on panel data analysis. In a later phase, a simultaneous equation model is built in order to capture the 
cumulative causation tendencies between the core variables of the model. The models are applied to the OECD countries and to 
Portugal. 
Our empirical findings show that health is indeed an important factor in explaining growth and convergence in the OECD 
countries and the Portuguese regions at a district level. Economic factors and education are also important in explaining health 
status. It is also shown that the cumulative causation mechanism is a useful tool to explain the interactions between health, 
education and economic growth in Portugal. To a deeper understanding of the growth process, health factors and human capital 
qualifications must be included in the empirical analysis. 
In general, our dissertation corroborates the thesis that health improvements have significant benefits on economic growth and 
therefore it should be considered as an important component of human capital along with education. Investing in individuals’ 
education and health is important not only for an increasing wellbeing but also for a sustainable economic growth. Empirical 
evidence of this positive impact as well as on the linkages between health, education and economic growth are important 
guidelines for policy decision makers. 
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AMARAL, Vitor Manuel Dos Santos 
 
 
 
 

O papel do jornalismo público na revitalização da imprensa em Portugal: o 
caso da imprensa regional 
 
 

Como viabilizar, no contexto da imprensa regional em Portugal, a partir do caso da cidade da Guarda, uma praxis jornalística de 
profundidade, centrada naquilo que podemos designar por “Agenda do Cidadão”, onde o jornalista é entendido não apenas como 
“observador distanciado” da vida pública mas como “participante justo”, comprometido com a melhoria da participação, do 
debate e da deliberação públicas. Esta é a questão principal que o presente trabalho procura compreender, centrando o debate 
em redor da função social do jornalismo, num contexto de novos paradigmas comunicacionais, numa perspetiva de legitimação 
do seu papel na dinamização e fortalecimento de uma “cidadania ativa” e da deliberação democrática. O propósito desta tese 
consiste em investigar as condições práticas e metodológicas para implementar práticas jornalísticas inspiradas no chamado 
“jornalismo cívico” ou “público” - que emergiu nos Estados Unidos na década de 90 do século XX - cujos pressupostos filosóficos 
apontam para a criação de modelos informativos mais comprometidos com o reforço da capacidade deliberativa dos cidadãos. 
Equaciona-se se a imprensa deve (e pode no atual contexto de crise) ouvir mais ativamente a sua audiência, por meio de práticas 
jornalísticas, incluindo na sua agenda temas de “interesse público” por ela expressos. A mutação do espaço público 
contemporâneo, com alguns dos desafios que parecem conduzir os cidadãos a processos de “participação” e “deliberação” 
públicas, vem redefinir a geografia das relações simbólicas entre os media e os seus públicos. Mas como é hoje chamado o cidadão 
a “participar” e a compreender o seu papel de ator na sociedade civil? Não se defende que as práticas de jornalismo público 
constituam, só por si, a revitalização da indústria jornalística – que, presentemente, não atravessa em Portugal um dos seus 
melhores momentos. Mas podem favorecer outro tipo de relações e mediações, com base em agendas participativas, que 
potenciem a palavra coletiva, intervenções e iniciativas de fontes não oficiais, por norma arredadas dos enfoques mediáticos. 
Deseja-se apenas propor pistas para se repensar uma certa exigência democrática e cívica nos processos de diálogo social. 
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FIGUEIREDO, Maria Elisa Lopes de 
 
 
 
 

Dinâmicas Relacionais Entre a Gestão de Recursos Humanos e a Gestão do 
Conhecimento. Um Estudo no Setor dos Serviços - Subsetor Banca 
 
 

A presente investigação de doutoramento, na área de especialização de Psicologia das Organizações, focaliza o estudo dos 
processos organizacionais relacionados com o conhecimento. Centra-se nos seus condicionantes e na sua dependência conceptual 
e operacional face à natureza dos pressupostos com que operam os processos de gestão de recursos humanos nas organizações. 
A este nível debruça-se particularmente nas práticas referentes ao recrutamento e seleção, análise e descrição de funções, 
acolhimento, gestão de carreiras, retenção e formação profissional. Procura-se aceder ao conhecimento acerca da 
representatividade de aplicação dos referidos processos (de gestão das pessoas e de gestão do conhecimento) e compreender as 
suas dinâmicas relacionais em organizações portuguesas do setor dos serviços, subsetor da banca. 
Neste contexto, foi revista a literatura da especialidade a partir da qual inferimos que a gestão de recursos humanos pode ser 
entendida numa lógica dual, contrapondo uma perspetiva orgânica, assente em pressupostos valorativos e de desenvolvimento, 
a uma outra, mecânica, assente em pressupostos de orientação restritiva e não valorativa. Esta lógica orientou o estudo empírico 
realizado, de natureza quantitativa, que procurou responder à questão central de investigação, segundo a qual a perspetiva que 
configura as práticas de gestão de recursos humanos implementadas numa organização tem impacto na forma como nesta 
operam os processos de gestão do conhecimento. 
A amostra do estudo realizado é constituída por 5306 colaboradores que intervêm em 634 organizações pertencentes a um grupo 
económico português do subsetor da banca. Os dados foram recolhidos por recurso a dois questionários: PGRH – Práticas de 
Gestão de Recursos Humanos (composto por seis subescalas relativas ao recrutamento e seleção, análise e descrição de funções, 
acolhimento, gestão de carreiras, retenção e formação profissional) e GC – Gestão do Conhecimento. 
Os resultados obtidos permitem-nos concluir que nas organizações estudadas os processos de gestão de recursos humanos e de 
gestão do conhecimento estão bastante operantes e que os relativos à gestão das pessoas assentam em pressupostos 
tendencialmente orgânicos, valorativos e de desenvolvimento. Concluímos ainda que a perceção dos colaboradores relativa à 
operância dos processos em questão é influenciada por variáveis de natureza sociodemográfica, designadamente género, idade 
e habilitações literárias, razão pela qual estas tenham passado a assumir o papel de covariáveis. Tendo ainda analisado a 
influência da função desempenhada pelos participantes, concluímos que a sua perceção dos processos em estudo é por ela 
influenciada, resultando em tendencialmente oposta. 
Análises posteriores permitiram-nos concluir pela capacidade preditiva das práticas de gestão de recursos humanos estudadas 
relativamente aos processos de gestão do conhecimento. De um modo mais específico, destaca-se o facto de as práticas de gestão 
de pessoas empreendidas numa lógica orgânica e valorativa possuírem uma particular e distintiva capacidade de prever os 
processos organizacionais relacionados com o conhecimento. Efetivamente, quando consideramos as mesmas práticas, mas 
empreendidas numa perspetiva mecânica, verificamos que o seu impacto na gestão do conhecimento ou é nulo ou negativo. 
As análises realizadas visando avaliar as relações simultâneas entre os constructos estudados permitiram concluir pela existência 
de uma forte relação direta entre as práticas de gestão de recursos humanos e os processos de gestão do conhecimento. Verificou-
se, ainda, que quando as primeiras são operacionalizadas numa perspetiva tendencialmente mecânica possuem um impacto 
insignificante nos processos de gestão do conhecimento, enquanto que quando perspetivadas numa lógica orgânica detêm um 
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impacto positivo e significativo em todos os processos relacionados com a gestão do conhecimento. Por fim, constatou-se que 
existe um efeito diferencial da função desempenhada pelos colaboradores ao nível da sua perceção quanto à operância dos 
processos organizacionais relacionados com a gestão de recursos humanos e com a gestão do conhecimento. 
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MARCOS, Fernando António Carvalho 
 
 
 
 

Algoritmos para Solventes de Polinómios Matriciais 
 
 
Os polinómios matriciais têm um papel importante na teoria das equações diferenciais matriciais resultantes de formulações 
matemáticas cada vez mais exigentes. Neste trabalho foram desenvolvidos algoritmos (com base nos métodos clássicos do ponto 
fixo e de Newton vetorial) para o cálculo numérico de solventes de polinómios matriciais associados a este tipo de equações 
diferenciais. 
Atendendo à relação entre solvente de polinómios matriciais e blocos valores próprios da respetiva matriz ou feixe companheiro, 
o método Newton Vetorial foi ainda adaptado ao cálculo de blocos valores próprios do feixe companheiro. Por último generalizou-
se esta formulação para o cálculo de feixes próprios, resultando no Método de Newton Vetorial para Feixes Próprios. 
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FONSECA, Cecilia Maria Fernandes da 
 
 
 
 

Coeficientes de dependência em campos aleatórios Max-Estáveis 
 
 

A quantificação e caracterização da dependência entre extremos de campos aleatórios é de primordial importância para a 
modelação estatística. Nos campos aleatórios Gaussianos a função de correlação caracteriza a estrutura de dependência mas o 
pressuposto de Gaussianidade é inadequado quando se pretende modelar o comportamento da cauda de uma distribuição. Neste 
caso, os coeficientes de dependência entre extremos de campos aleatórios, já existentes na literatura, desempenham um papel 
importante. Neste trabalho estudamos a dependência entre valores extremos de campos aleatórios max-estáveis através da 
introdução de novos coeficientes de dependência. Assim, tendo em conta a importância de avaliar a dependência em diferentes 
direções, quando o campo aleatório é anisotrópico, apresentamos uma abordagem multivariada e multidirecional da 
dependência extremal através de matrizes de coeficientes de dependência, deduzimos relações entre coeficientes e propomos 
um algoritmo para os determinar. Segue-se a introdução de um coeficiente que resume a dependência extremal entre os 
máximos das variáveis indexadas em dois conjuntos disjuntos de localizações, que designamos madograma generalizado, e o 
estudo das suas propriedades. Na sequência do interesse em quantificar o impacto da ocorrência de um acontecimento extremo 
numa dada localização a um conjunto de localizações vizinhas, introduzimos os índices de contágio e estabilidade e estudamos 
as suas propriedades. O índice de contágio permite avaliar em que medida a ocorrência de uma excedência de um nível elevado 
se pode propagar e contagiar um conjunto de localizações vizinhas. O índice de estabilidade permite analisar a oscilação de um 
campo num conjunto de localizações relativamente a uma localização específica. Para todos os coeficientes introduzidos 
propomos estimadores, demonstramos algumas das suas propriedades e aplicamo-los em amostras de dados simulados e de 
dados reais. Por fim, introduzimos um modelo espacial autoregressivo de máximos, baseado no modelo de Haslett (1979), 
provamos algumas das suas propriedades e avaliamos a dependência extremal com os coeficientes propostos. 
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BRITO, Elisabete Batoco Constante de 
 
 
 
 

As Implicações do Processo de Bolonha na Formação de Professores: Um 
estudo nas Escolas Superiores de Educação 
 
 
No contexto educativo atual é manifesta a influência das políticas supranacionais na determinação da educação superior europeia 
focada nos reptos do Processo de Bolonha. A implementação do Processo de Bolonha teve também, em Portugal, implicações 
globais na reestruturação de todos os cursos do Ensino Superior e, especialmente, na criação dos novos cursos de Formação de 
Professores, sujeitos a profundas reformas legislativas, corporizadas no Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro (PT, 2007c), 
que aprova o regime jurídico da habilitação profissional para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos básicos e 
secundários.  
Tendo em conta as transformações ocorridas na formação dos futuros professores, foi objetivo do investigador analisar as 
implicações do Processo de Bolonha na Formação de Professores existentes nas Escolas Superiores de Educação públicas 
portuguesas; perceber as diretrizes supranacionais da União Europeia decorrentes do Processo de Bolonha no ensino superior 
português; aferir como foram operacionalizadas as mudanças nos domínios político e administrativo que as legislou no contexto 
nacional; e, ainda, observar o modo como as Instituições de Ensino Superior Politécnico as operacionalizaram, procurando 
perceber, através da análise dos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha produzidos pelas Escolas Superiores de 
Educação, os efeitos destas modificações nos cursos de Formação de Professores e, consequentemente, no exercício futuro da 
profissão docente em Portugal. Nesse sentido, a par da análise das diretrizes europeias e da legislação nacional que lhe serviu de 
suporte, foi realizada uma análise documental dos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha produzidos pelas Escolas 
Superiores de Educação do Ensino Superior Politécnico que oferecem Formação de Professores à luz do enquadramento legal 
(Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho) que os tornou obrigatórios (PT, 2008c).  Do estudo emergiram inúmeras conclusões, 
de que são exemplo a incompatibilidade entre a mobilidade dos estudantes no Espaço Europeu do Ensino Superior e a tipologia 
anual de determinadas unidades curriculares, encontradas em alguns planos de estudos dos cursos analisados o que, 
contrariando as orientações europeias e a própria legislação nacional no que concerne à equivalência, à harmonização dos 
sistemas educativos e à flexibilidade do sistema de créditos e de semestres, não atende ao princípio da legibilidade, podendo 
dificultar a comparabilidade de graus de algumas formações no Espaço Europeu do Ensino Superior. Percebeu-se que foi feito um 
esforço por parte do governo português para enquadrar as diretrizes emanadas da União Europeia decorrentes do Processo de 
Bolonha na legislação nacional, e que houve um efetivo empenho de operacionalização por parte das instituições de ensino 
superior, concretamente na criação dos novos cursos da Formação de Professores, que fizeram o possível para que a base 
legislativa fosse cumprida. Contudo, ao nível da criação destas novas formações, verificou-se que existiu pouca ponderação e um 
insuficiente amadurecimento não só por partes das instituições de ensino superior analisadas, no que concerne à definição dos 
planos de estudos, efetivados com demasiada rapidez e apressadamente apresentados, mas também e sobretudo por parte da 
Tutela, muito devido à tardia promulgação do enquadramento legal que definiu a nova formação de professores, e à excessiva 
permissividade na aceitação das propostas recebidas, de que resultaram conflitos legislativos que necessitam de ser 
adequadamente repensados e urgentemente resolvidos. Foi óbvia a grande preocupação com a política institucional 
nomeadamente na definição da estrutura de graus e de créditos ECTS, em detrimento das necessárias implicações dessa atitude 
no desenvolvimento curricular de que resulta a vertente pedagógica o que denota que, apesar da rápida incrementação dos 
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pressupostos formais do Processo de Bolonha, pouco mudou verdadeiramente na prática de ensino, havendo ainda um longo 
caminho a percorrer para a efetiva construção de um projeto educativo europeu credível e inclusivo. 
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FIGUEIREDO, Alexandre Miguel Pereira 
 
 
 
 

A Construção Europeia no Contexto das Políticas para a Sociedade da 
Informação 
 
 

A presente Tese de Doutoramento procura abordar o processo de construção europeia, a partir das Ciências da Comunicação, em 
articulação com a História da Europa e da União Europeia, procurando o seu enquadramento no fenómenogenericamente 
conhecido por "sociedade da informação". A investigação estrutura-se em três partes principais, a partir das quais se desenvolvem 
os oito capítulos que a compõem. Assim, as duas primeiras partes visam apesentar e problematizar detalhadamente o reduto 
nuclear das questões centrais que nos acompanham neste trabalho (União Europeia e sociedade da informação), as quais se 
fundem, posteriormente, numa terceira, aí surgindo entrecruzadas. 
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Estudo do ciclo de vida de pontes rodoviárias. Sistema de apoio à análise 
comparativa dos custos de ciclo de vida de diferentes soluções para pontes 
rodoviárias de betão armado 
 
 
A evolução das redes de transportes tem acompanhado, ao longo do tempo, a própria evolução das sociedades. Hoje, como tem 
sido ao longo dos tempos, tem um peso fundamental quer no desenvolvimento social quer no económico. As pontes, pelas suas 
características singulares, são elementos que permitem que as vias atravessem rios, estuários, canais, vias, vales e muito outros 
obstáculos, tanto naturais como criados pelo Homem. Dado que a deterioração das obras de arte é inevitável, é fundamental que 
a sua gestão se faça otimizando os cada vez mais escassos recursos existentes. Pretende-se com a presente Tese criar um método 
inovador que permite quantificar os custos de ciclo de vida de tabuleiros de pontes rodoviárias em betão armado, possibilitando, 
deste modo, apoiar a tomada de decisão no que concerne à escolha de entre diversas alternativas de construção / reparação. 
Inicia-se com a apresentação dos sistemas de gestão de pontes que existem a nível mundial e a nível nacional de modo a 
demonstrar a clara necessidade de um sistema de apoio à tomada de decisão que seja rápido e intuitivo.São expostos os principais 
mecanismos de deterioração de tabuleiros de pontes de betão armado, onde se apresentam alguns modelos de previsão da 
deterioração fundamentados nas principais características materiais e ambientais das pontes. 
São depois apresentados e caracterizados alguns dos mais modernos materiais de construção utilizados em pontes de betão 
armado. São descritas de forma sucinta e resumida, as suas principais características com um especial enfoque nos seus custos e 
vida útil. São também apresentadas para cada um dos materiais as vantagens e desvantagens da sua utilização. Após a 
determinação e apresentação dos custos diretos, é apresentada a quantificação dos custos dos utentes. Estes cálculos são 
realizados tendo em consideração os custos de operação dos veículos, os custos do tempo e os custos de acidente. Os custos dos 
utentes são determinados comparando os custos de circulação em vias sem qualquer impedimento e o custo decorrente da 
circulação com tráfego condicionado. 
O modelo criado é aplicado a uma ponte real onde se estudam os custos resultantes de diversas alternativas de reparação. De 
modo a se poderem definir algumas recomendações de atuação, é realizada uma análise de sensibilidade aos parâmetros que 
são considerados mais importantes. 
No final, são expostas as principais conclusões e recomendações de atuação e apresentadas algumas sugestões de 
desenvolvimento futuros resultantes das limitações do modelo criado. 
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CANELAS, Carlos 
 
 
 
 

O Binómio Jornalista-Editor de Imagem na Produção Noticiosa Televisiva: 
causas e consequências 
 
 
Na era da convergência jornalística, as redações televisivas estão, ainda, a passar por diversos processos de transformações. 
Centrando esta problemática nos telejornalistas, verifica-se uma tendência crescente para que estes desempenhem funções e/ou 
tarefas que ainda há muito pouco tempo eram executadas por outros profissionais da informação televisiva. Esta agregação 
funcional verifica-se, nomeadamente, ao nível da edição de imagem de conteúdos noticiosos a serem transmitidos pela televisão. 
Neste contexto, na presente tese de doutoramento pretende-se, em termos gerais, apurar e compreender as causas e as 
consequências de serem os próprios jornalistas televisivos a desempenhar a edição de imagem de conteúdos noticiosos 
transmitidos pela televisão. Para isso, foi desenvolvida uma investigação empírica, tendo como campos de estudo as redações 
centrais da SIC e da TVI. Tal como o trabalho de campo permitiu concluir, os diversos fundamentos desta dinâmica são, de certa 
forma, incontornáveis. Contudo, esta investigação pretende também contribuir para que se reúnam as condições, ao nível da 
oferta formativa, que tornem as respetivas consequências consonantes com uma evolução profícua da atividade jornalística. 
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FERREIRA, Zaida Maria Lopes Pinto 
 
 
 
 

Leslie Silko e James Redfield, mentores de uma nova consciência: da 
fragmentação à unidade 
 
 
As obras de Leslie Silko e James Redfield apresentam vectores temáticos diferenciados, porém, comungam da mesma perspectiva 
na abordagem que fazem da espiritualidade – “we are One, we are All Related”. Silko descreve com um realismo inquietante as 
perturbações do foro psíquico que podem despoletar problemas diversos quer a nível social, económico, ecológico e humano, e 
conduzir à prática de actos sórdidos. Redfield, nos seus quatro romances, propõe soluções, de forma a que as fragilidades que 
assolam um paradigma socioeconómico e cultural que ainda preza a posse material em detrimento da essência humana sejam 
ultrapassadas, ao mesmo tempo que desperta no leitor imagens arquetípicas que o religam a um passado longínquo, no qual 
havia uma ligação de total interdependência entre tudo e todos. Assim, partindo da análise da obra dos dois autores, o presente 
estudo, intitulado – Leslie Silko e James Redfield, mentores de uma nova consciência: da fragmentação à Unidade – pretende 
questionar os valores em que assenta a sociedade pós-moderna e reflectir sobre as causas que, ao longo dos tempos, têm 
originado guerras insanas, seres humanos confinados à miséria no meio de um mundo de abundância, relações disfuncionais, 
corrupção, massacres, criminalidade, entropia climática, entre outros. Este estudo tem ainda como objectivo perscrutar se os 
Estados Unidos estão dispostos a (re)erguerem-se e a (re)afirmarem-se como um modelo sagrado para todo o mundo, símbolo 
do berço de um novo Homem, pronto a viver em uníssono, no qual a Fragmentação cede lugar à Unidade. 
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SARDO, Anabela Oliveira da Naia 
 
 
 
 

A Audácia de Ser Diferente: a Escrita Obsessiva de Ana Teresa Pereira 
 
 
A presente tese tem como objetivo estudar a obra da escritora madeirense Ana Teresa Pereira. 
Partindo da leitura integral dos seus livros, que se interligam formando um todo caraterizado por uma unidade intrínseca e 
obsessiva, e analisando especificamente a obra publicada entre 1989 e 2008, procurámos demonstrar os tópicos que permitem 
classificar a sua poética como uma escrita obsessiva e audaz, sob o ponto de vista do que de mais espantoso as expressões podem 
ter. 
Estamos perante uma obra cuja indivisibilidade labiríntica se entretece com a paixão obsessiva pela Arte, em particular, pela 
Literatura, pelo Cinema, pela Pintura e pela Música. 
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RODRIGUES, Márcio José de Abreu Marques 
 
 
 
 

Avaliação do efeito de extratos vegetais usados em regimes de 
emagrecimento no perfil cinético de fármacos de estreita margem 
terapêutica utilizados em patologias do foro cardiovascular: a amiodarona / 
Evaluation of the effect of herbal extracts used in s 
 
 
O uso de plantas para a prevenção e tratamento de várias doenças tem sido uma prática desde as civilizações antigas. No entanto, 
nos últimos anos tem-se observado um aumento da utilização de produtos à base de plantas. Nos países desenvolvidos tem sido 
particularmente preocupante o aumento do consumo de produtos de emagrecimento/suplementos alimentares como 
alternativa ou complemento aos programas tradicionais de perda de peso corporal. Além disso, esta questão é ainda mais grave 
porque entre a população prevalece, em geral, a noção de que as preparações à base de plantas são desprovidas de riscos para a 
saúde devido à origem natural dos constituintes. De facto, apenas uma minoria reconhece que os produtos medicinais à base de 
plantas são misturas complexas de fitoquímicos, que podem ser substratos, inibidores ou indutores dos mesmos sistemas 
biológicos que estão envolvidos na biodisposição de fármacos convencionais, existindo, por isso, um elevado potential para 
interações farmacocinéticas significativas. Por conseguinte, considerando a relação estreita entre a obesidade e as doenças 
cardiovasculares, bem como a escassez de informação científica disponível sobre a segurança de produtos medicinais de 
emagrecimento à base de plantas, é absolutamente justificado avaliar-se o potencial de interação de base farmacocinética entre 
os extratos de emagrecimento de origem vegetal mais relevantes e fármacos de maior risco usados em várias doenças 
cardiovasculares, como é o caso da amiodarona (AM). Assim, tendo em perspetiva a proteção da saúde pública, justifca-se a 
caraterização da interferência de extratos padronizados de plantas medicinais comummente utilizadas em programas de perda 
de peso (por exemplo, Fucus vesiculosus, Paullinia cupana, Citrus aurantium e Carica papaya) no perfil farmacocinético da AM. 
Esta tese surgiu neste contexto e visou conduzir estudos não-clínicos in vivo para a avaliação do potencial de ocorrência de 
interações significativas extrato-fármaco entre os extratos padronizados para perda de peso e a AM, um fármaco de margem 
terapêutica estreita amplamente utilizada na prática clínica para o tratamento de doenças cardiovasculares. Para tornar estes 
estudos exequíveis, foi desenvolvida e validada uma técnica de cromatografia líquida (HPLC) com um detetor de fotodíodos (DAD) 
para a quantificação adequada da AM e do seu principal metabolito (mono-N-desetilamiodarona) em plasma humano, a fim de 
disponibilizar uma ferramenta analítica para aplicação clínica. A segunda técnica foi desenvolvida e validada em plasma e em 
homogeneizados de tecido do coração, fígado, rim e pulmões de ratos – espécie utilizada nos ensaios in vivo. Os extratos vegetais 
testados que mostraram efeitos mais pronunciados na farmacocinética da AM foram o F. vesiculosus, a P. cupana e a C. papaya. 
Os extratos de F. vesiculosus e P. cupana após a coadministração com a AM mostraram uma redução significativa da concentração 
máxima de AM bem como uma redução na extensão de exposição sistémica à AM. Pela primeira vez foram descritas interações 
extrato-fármaco entre o extrato de F. vesiculosus e de P. cupana com a AM, que determinaram uma diminuição considerável na 
biodisponibilidade da AM em ratos. Portanto, a eficácia terapêutica da AM pode ser comprometida pela administração 
concomitante de extratos medicinais de emagrecimento/suplementos dietéticos que contêm F. vesiculosus ou P. cupana. Por 
outro lado, deve ser realçado que o pré-tratamento com extrato de C. aurantium aumentou significativamente o pico de 
concentração plasmática (Cmax) da AM, enquanto que a extensão de exposição sistémica foi comparável entre ambos os grupos. 
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Por último, nos ratos pré-tratados com o extrato de C. papaya foi observado um aumento significativo da exposição sistémica à 
AM. Em conclusão, os resultados descritos ao longo desta tese mostram a relevância da investigação de interações 
farmacocinéticas extrato-fármaco. O conhecimento das interações relevantes extrato-fármaco é certamente útil para ajudar na 
elaboração de monografias apropriadas, tais como aquelas em curso pelo Comité dos Produtos Medicinais à Base de Plantas 
(HMPC) da Agência Europeia do medicamento (EMA). A disponibilidade deste tipo de informação reunida num documento único 
e de fácil acesso (monografia) pode ser de grande valia para promover uma utilização mais racional e segura dos produtos à base 
de plantas, tendo grande importância em termos de proteção da saúde pública. 
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LOPES, Noel de Jesus Mendonça 
 
 
 
 

Machine Learning for Adaptive Multi-Core Machines 
 
 
Today, the increasing complexity, performance requirements and cost of current (and future) applications in society is transversal 
to a wide range of activities, from science to industry. The scale of the data from Web growth and advances in sensor data 
collection technology have been rapidly increasing the magnitude and complexity of tasks that Machine Learning (ML) 
algorithms have to solve. This growth is driving the need to extend the applicability of existing ML algorithms to larger datasets 
and to devise parallel algorithms that scale well with the volume of data or, in other words, can handle “Big Data”. In this Thesis, 
we partly contribute to solving this problem, by making use of two complementary components: a body of novel ML algorithms 
and a set of high-performance ML parallel implementations for adaptive multi-core machines. In the first component, a new 
adaptive step size technique that enhances the convergence of Restricted Boltzmann Machines (RBMs), thereby effectively 
decreasing the training time of Deep Belief Networks (DBNs), is presented. Also, a novel Semi-Supervised Non-Negative Matrix 
Factorization (SSNMF) algorithm, aiming at extracting the most discriminating characteristics of each class, while reducing 
substantially the overall time required for generating the models, is proposed. In addition, a novel Incremental Hypersphere 
Classifier (IHC) with built-in multi-class support, which is able to accommodate memory and computational restrictions while 
providing good classification performance, is presented. This highly-scalable algorithm can update models and classify new data 
in real-time as well as handle concept drift scenarios. Moreover, since it keeps the samples that are near the decision frontier 
while removing noisy and less relevant ones, it can select a representative subset of the data for applying more sophisticated 
algorithms in a fraction of the time required for the complete dataset. A learning framework (IHC-SVM), encompassing the IHC 
and Support Vector Machine (SVM) algorithms is validated in a real-world case study of protein membership prediction. Overall 
the resulting system proved to be able to excel the baseline SVM (with an F-measure of 96.39%) using only a subset of the data 
(ca. 50%) and demonstrated its capacity to deal with the everyday dynamic changes of real-world biological databases. In 
another direction, and motivated by the need to deal with missing data often occurring in large-scale data, a novel solution, 
designated by Neural Selective Input Model (NSIM), is proposed. The method empowers Neural Networks (NNs) with the ability 
to handle Missing Values (MVs) and excels single imputation techniques while offering better or similar classification 
performance than the state-of-the-art multiple imputation methods. With the new methodology we have successfully addressed 
a real-world case study of bankruptcy prediction in a large dataset of French companies, with results (F-measure of 95.70%) that 
are superior to previous approaches. The backbone of the second component of this Thesis is a Graphics Processing Unit (GPU) 
computational framework, named GPU Machine Learning Library (GPUMLib), which aims at providing the building blocks for 
developing high-performance GPU parallel ML software, promote cooperation within the field and contribute to the 
development of innovative applications. The rationale consists of taking advantage of the GPU high-throughput parallel 
architecture to expand the scalability of supervised, semi-supervised and unsupervised ML algorithms. Since its release, 
GPUMLib, now with over 2, 000 downloads, has benefited researchers worldwide. New GPU parallel implementations of the 
Back-Propagation (BP) and Multiple Back-Propagation (MBP) supervised algorithms, integrating the NSIM, are presented, 
providing significant speedups (up to 180×). In particular, these implementations played an important role for the detection of 
Ventricular Arrhythmias (VAs) (with a sensitivity of 98.07%) that improved previous work, by reducing the computation time 
from weeks to hours. In this line, an Autonomous Training System (ATS) is designed to automatically find GPU high-quality 
solutions. In the unsupervised verge, a GPU parallel implementation of the CD–k algorithm, which boosts considerably the RBMs 
and DBNs training speed, is presented, achieving speedups up to 46×. Additionally, new GPU parallel implementations of the 
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Non-Negative Matrix Factorization (NMF) algorithm are presented, yielding speedups up to 706×. Both unsupervised 
implementations are tested in benchmarks and in real datasets. Overall, this Thesis contributes with adaptive multi-core 
machines for exploring “Big Data”, which – as we hope – will have a positive impact in solving otherwise intractable ML 
problems. 
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RODRIGUES, Florbela 
 
 
 
 

A formação de professores pós-Bolonha. A satisfação dos estudantes e 
docentes em Portugal 
 
 
A Declaração de Bolonha deu o arranque oficial ao Processo de Bolonha, momento a partir do qual a construção de um espaço 
europeu de ensino superior, globalmente harmonizado, sai do campo da economia para se alargar ao da educação e do saber. 
Motivada pela adesão a este processo, a União Europeia continua rumo a uma uniformização, apesar de diferenças no que respeita 
ao ensino obrigatório, às estruturas de ensino e, por consequência, na própria formação de professores. Parte integral do conjunto 
dos 28 estados membros da União Europeia, Portugal merece ser estudado nesse contexto europeu para se perceber a 
remodelação iniciada na educação europeia e nacional. 
A investigação realizada tem como objetivo aferir o grau de satisfação dos estudantes e docentes sobre a formação de professores 
pós-Bolonha, focando-se nos mestrados de formação de professores do nível da educação pré-escolar (CITE 0) e 1º e 2º CEB (CITE 
1), já que, em Portugal, estes oferecem a possibilidade de profissionalização em dois ciclos de docência em áreas muito diversas 
e, por se distinguirem de todos os outros cursos por terem nascido do Processo de Bolonha. 
A partir de uma amostra de conveniência não probabilística que contemplou 13 das 20 instituições portuguesas de ensino 
superior, representando um total de 65% das que oferecem formação na área investigada, utilizou-se, como técnica de recolha 
de dados, um inquérito por questionário aplicado a um total de 260 inquiridos (N=260), dos quais 210 são estudantes e 50 são 
docentes. 
Os resultados da investigação realizada apontam para a satisfação de estudantes e docentes em relação à nova formação de 
professores. No entanto, algumas das alterações introduzidas pelo Processo de Bolonha não obtêm um grau satisfatório de 
consenso entre os estudantes e os docentes. Se por um lado, os estudantes estão satisfeitos com as novas oportunidades que lhes 
oferece a formação pós-Bolonha, os docentes não pensam da mesma forma, privilegiando a especialização que permite uma 
melhor formação em detrimento da generalização orientada por uma formação holística. Por outro lado, a duração da prática de 
ensino supervisionada não se revela satisfatória, opinião consensual tanto para os estudantes como para os professores. Em 
relação à formação no seu todo, os aspetos que mais influenciam a satisfação são a pertinência e os conteúdos dos trabalhos 
académicos, o desempenho do corpo docente, sem esquecer a necessidade de investigar para influenciar positivamente a 
satisfação da formação ao longo da vida. 
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ROQUE, Vitor Manuel Gomes 
 
 
 
 

A Integração de Media Sociais nas Organizações de Gestão de Destinos – 
proposta de um modelo orientador para a utilização de media sociais nas 
atividades de comunicação com os turistas 
 
 
Sendo o turismo um dos setores económicos onde a informação desempenha um papel fundamental, é, também, um dos mais 
afetados com a chegada da nova realidade que são os media sociais. 
Atualmente, devido à utilização generalizada de aplicações da Web 2.0 e, sobretudo, devido ao crescimento exponencial da 
utilização de aplicações de media sociais, verifica-se que esta utilização está a provocar alterações significativas na promoção dos 
destinos turísticos, com uma estratégia clara destes passarem a utilizar os conteúdos gerados pelos utilizadores na Internet. 
Perante este novo paradigma, as Organizações de Gestão de Destinos, como organizações dinâmicas cujo objetivo é a promoção 
dos destinos turísticos, têm que se adaptar de forma a enquadrar esta nova realidade. 
O presente trabalho pretende, pois, analisar a forma como as Organizações de Gestão de Destinos portuguesas utilizam a Internet, 
e em particular as aplicações da Web 2.0/media sociais nas suas estratégias de comunicação. 
Assim, pretende-se fazer uma análise da situação atual em que se encontram as Organizações de Gestão de Destinos Portuguesas, 
na utilização deste tipo de aplicações para, a partir daí, se desenvolver uma proposta de modelo orientador para a utilização de 
media sociais nas atividades de comunicação com os turistas, que permita explorar ao máximo este enorme potencial. 
Como resultado desta investigação, espera-se contribuir para uma melhor compreensão de como as Organizações de Gestão de 
Destinos Portuguesas devem usar as aplicações de media sociais nas suas estratégias de comunicação por aplicação da proposta 
de modelo desenvolvida. 
 
 
Universidade de Aveiro | Portugal | 24/07/2014 | Informação e Comunicação em Plataformas Digitais 
 
Roque, V. M. G. (2014). A Integração de Media Sociais nas Organizações de Gestão de Destinos – proposta de um modelo orientador para a utilização de media sociais 
nas atividades de comunicação com os turistas. Tese de Doutoramento: Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal. 
  



126 

 
COSTA, Adriano Azevedo 
 
 
 
 

Perfil e Motivações do Enoturista do Pólo de Turismo do Douro 
 
 
O estudo do comportamento do consumidor turista é a chave para descodificar todas as atividades de marketing, usadas para 
desenvolver, comunicar e vender um produto turístico. A maximização destas atividades depende da compreensão da forma 
como os consumidores tomam as decisões para comprar ou utilizar os produtos turísticos (Swarbrooke e Horner, 1999). Deste 
modo, torna-se fundamental conhecer e compreender este tipo de turista, identificando as suas necessidades e, desta forma, 
criar novos pacotes de produtos, escolher os melhores canais de comunicação, estabelecer contactos com os operadores certos, 
de modo a adequar a oferta à procura. Assim, de forma a dar resposta às questões anteriormente definidas, foi elaborado o 
presente estudo, o qual tinha como objetivo principal identificar o perfil dos enoturistas, bem como as dimensões das motivações 
(push e pull) que estão relacionadas com a satisfação e, por conseguinte, com a sua lealdade. Deste modo foi realizada uma 
extensa revisão da literatura de referência nas áreas da motivação, satisfação, lealdade e dos modelos de decisão de compra, 
tendo especial atenção à tipologia do turista em causa. Resultante da revisão da literatura, e nela apoiada, foi construído um 
modelo de investigação que estabelece que as motivações (push e pull) influenciam positivamente a satisfação e, 
consequentemente, a lealdade ao destino e aos produtos do destino. 
Com o intuito de validar o modelo de investigação, foi realizado um estudo empírico que incluiu a recolha de dados primários, a 
partir de um questionário administrado com o apoio de algumas unidades de Turismo do Douro. 
Assim, a partir de uma amostra de 519 turistas, o estudo chama a atenção para a importância das motivações internas e externas 
na lealdade ao destino e aos produtos do destino. Deste modo, este estudo indica que os responsáveis das diferentes organizações 
do destino devem dar especial atenção aos fatores motivacionais internos, Reencontro com a Natureza (REN), Novidade e 
Conhecimento (NC), Relaxamento (REL) e Socialização (SOC) dado que estes fatores influenciam positivamente as motivações 
pull, as quais foram medidas através da Oferta de Atividades Enoturísticas (OAE), da Diversidade e Qualidade Gastronómica (DQG) 
e da Reputação da Região (RR), o que segundo o modelo testado faz aumentar a lealdade aos produtos da região. 
Por outro lado, os resultados fornecem evidências de que as Motivações Externas deste tipo de turista estão intimamente 
associadas com a vantagem competitiva da região. 
Por último, apresentam-se algumas das limitações inerentes ao estudo e sugerem-se pistas para a investigação futura que 
prossigam e complementem o presente trabalho. 
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SALGADO, José Miguel Rodrigues Teixeira 
 
 
 
 

Random Matrix and Information Theory Methods in Financial Time Series - 
A Multi-Method Approach to Highlight Information from Data 
 
 
Neste trabalho consideramos a aplicação de técnicas da Econofísica às séries financeiras temporais multivariadas, nomeadamente 
as técnicas das matrizes aleatórias como a matriz de correlação, da análise de componentes, da informação mútua, da divergência 
de Kullback-Leibler, da entropia aproximada, da distância de correlação e do expoente de Hurst. A ideia fundamental não foi 
comparar as suas diferenças mas sim encontrar as suas “forças conjuntas” ao combinar a forma como cada técnica “vê” as séries 
temporais. Estas técnicas foram aplicadas em dois cenários distintos: um, mais local, a 12 ações cotadas no PSI-20, o índice da 
Bolsa portuguesa; o outro, mais global, foi aplicado a 23 mercados de diferentes países. Ainda, usou-se aqui uma técnica de 
cálculo por “janelas” temporais dado o conhecido comportamento multifractal dos dados financeiros. Começamos por confirmar 
os resultados conhecidos da literatura para as matrizes aleatórias e para o expoente de Hurst. Neste último caso, e baseados nos 
resultados anteriores, propomos que o PSI-20 está a tornar-se um mercado mais maduro. A Distância de Correlação provou ser 
uma medida com boa complementaridade com medidas de entropia como a Informação Mútua ou a divergência de Kullback-
Leibler. A Entropia Aproximada mostrou uma boa complementaridade com a Distância de Correlação na aplicação às ações do 
PSI-20. Que tenhamos conhecimento, é a primeira vez que a Distância de Correlação é aplicada ao PSI-20. É interessante notar 
que esta medida, à semelhança da Entropia Aproximada, propõe dois períodos comportamentais bem definidos: um, de 2000 a 
2007, com pequenas variações e valores também pequenos e outro, com grandes variações e com valores muito elevados de 
correlação entre as ações do PSI-20. Contudo, esta observação não permanece quando aplicamos a mesma medida aos mercados 
mundiais. Para a Informação Mútua ou para a divergência de Kullback-Leibler os resultados são muito claros. Conseguimos ligar 
os valores mais elevados da entropia a acontecimentos reais. Uns, mais restritos, e portanto, influenciando apenas ações ou 
mercados pontuais; outros, mais globais, deixando a sua marca em todas as ações/mercados. Em geral, uma tendência comum 
aos mercados é o aumento gradual temporal da correlação. Uma possível razão pode ter a ver com a progressiva globalização dos 
mercados, onde as oportunidades de arbitragem estão reduzidas devido ao facto dos mercados serem cada vez mais eficientes. 
A informação que obtivemos a partir do expoente de Hurst foi vital para confirmar que os mercados estão cada vez mais aleatórios, 
isto é, mais maduros. 
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GOMES, Natália Fernandes 
 
 
 
 

La actividad pedagógica @learning en las instituciones de educación 
superior portuguesas 
 
 
Las características cambiantes de la Sociedad del Conocimiento hacen que el contexto que rodea las instituciones educativas 
ejerza importantes y complejas influencias en sus dinámicas internas de trabajo y de comunicación, creando nuevos retos y 
nuevas oportunidades. La incorporación de las tecnologías y de los recursos dela Web 2.0 en las instituciones de Enseñanza 
Superior, y en particular en el proceso de enseñanza-aprendizaje, constituye hoy un imperativo que puede contribuir 
significativamente a mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes y a mejorar la calidad educativa. Para superar estos 
retos e identificar nuevas oportunidades, esta investigación se presenta como una herramienta imprescindible, que posibilita la 
toma de decisiones sobre cómo y cuándo promover cambios en las dinámicas de las instituciones educativas. En este ámbito, esta 
tesis analiza y evalúa la práctica y las dinámicas educativas que profesores, alumnos y responsables realizan y cómo conciben los 
recursos tecnológicos, en una institución de Enseñanza Superior Portuguesa: el Instituto Politécnico de Guarda Este análisis y 
evaluación realizada en distintas fases y con diferentes tipos de metodologías ha permitido desarrollar una propuesta de modelo 
de actividad pedagógica @learning, que posibilita los procesos de innovación y mejora de la calidad de la Institución. Para 
promover de forma continua los modelos educativos, con base en las tecnologías y los entornos digitales, se propone una 
valoración constante de los agentes educativos, profesores y alumnos, a través de la implementación de programas de formación 
que los capaciten para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes en el uso de las tecnologías y los entornos digitales. 
Finalmente, se sugiere la integración de proyectos de e-learning en “la nube”, a lo que hemos denominado cloud learning, que 
se traduce en la mejora de las prácticas educativas, de aprendizaje, de enseñanza y la calidad educativa. 
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Desenvolvimento de novos biomateriais para aplicação como substitutos de 
pele 
 
 

The skin is the largest organ in mammals and acts as a barrier between the human body and the surrounding environment. It 
protects the underlying organs and defends the body against nocive agents. 
After an injury, skin integrity is compromised and the organism triggers the wound healing process for restoring the structure 
and functions of this organ. Wound healing is an extremely dynamic and interactive biological process that involves extracellular 
matrix molecules, soluble mediators, various resident cells (fibroblasts and keratinocytes) and infiltrating leukocyte subtypes 
which, together, act to re-establish the integrity of the damaged tissue and replace the lost one. 
To improve patients odds of survival and to minimize the loss of skin vital functions, this tissue has to be covered immediately 
after being damaged. Such highlights the importance of developing new wound dressings that improve the healing process, 
making it less painful and, simultaneously, contributing for the re-establishment of skin structure and functions in a shorter 
period of time. 
In recent years, various dressings have been developed, using natural or synthetic materials, for restoring skin native properties 
and structure. Although, none of them is capable of fully accomplish this objective. 
Taking this into account, the main objective of this work was to develop and characterize skin substitutes to be used in the 
treatment of skin disorders. Natural polymers such as agarose, chitosan and dextran were used for dressings production. 
Initially, we evaluated the applicability of a chitosan hydrogel as a wound dressing. The morphology of the developed system 
was characterized by scanning electron microscopy while its cytotoxic profile and degradation by-products were evaluated 
through in vitro assays. In vivo experiments were also performed to evaluate the potential of the chitosan hydrogel for the 
treatment of skin burns. The results obtained revealed that the hydrogel developed has the required properties for biomedical 
application intended, once the in vitro and in vivo assays revealed that chitosan hydrogel and its degradation by-products are 
biocompatible and possess the ability to promote the healing of skin wounds. 
In the second study, a dextran hydrogel was loaded with chitosan microparticles containing epidermal and vascular endothelial 
growth factors for the improvement of wound healing process. The hydrogel morphology and cytotoxicity profile and 
degradation by-products were characterized by scanning electron microscopy and in vitro assays. Furthermore, in vivo 
experiments were also performed to evaluate the applicability of the hydrogel for wound healing. The results obtained, revealed 
that the animals treated with this hydrogel showed a faster wound healing with no signs of local or systemic inflammatory 
response. Moreover, a unique application per week of this skin substitute allowed a faster healing than that obtained when 
growth factors were topically applied in the wound every two days. Dextran hydrogel proved that it can be used as a wound 
dressing and also as a carrier of microparticles containing growth factors involved in wound healing. 
In the third study, a thermoresponsive chitosan/agarose hydrogel was produced for being used in the wound healing process. 
The porosity, wettability, hydrophilicity, biocompatibility, and bactericidal activity of the hydrogel were characterized by 
scanning electron microscopy, studies of water uptake, determination of contact angle, confocal microscopy, cytotoxic assays, 
determination of minimum inhibitory concentration and biofilm deposition, respectively. The performance of this polymeric 
matrix in the wound healing process was evaluated through in vitro and in vivo assays. The attained results revealed that the 
hydrogel promotes cellular adhesion and proliferation and also its bactericidal activity. The in vivo studies showed also an 
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improved healing and the lack of a reactive or a granulomatous inflammatory reaction in the skin lesions treated with this 
hydrogel. 
During this PhD, various natural polymers were used to produce three different hydrogels, aimed for wound healing. The in vitro 
and in vivo assays revealed promising results that may allow their use as skin substitutes in a near future. 
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MARTINS, José Alexandre dos Santos Vaz 
 
 
 
 

Estudo das atitudes em relação à Estatística dos professores do 1º Ciclo e 
dos professores de Matemática do 2º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
Para se atingir o sucesso na educação estatística, e em especial num período de mudanças do ensino da Estatística no ensino 
básico, reconhece-se a necessidade de conhecer as atitudes dos professores em relação à Estatística. Deste modo podem 
aumentar-se as possibilidades de haver predisposição, vontade e comprometimento dos professores para com as mudanças 
necessárias no processo de ensino-aprendizagem e na sua formação. 
Assim, este estudo centra-se na medição e caracterização das atitudes em relação à Estatística dos docentes do 1º e do 2º ciclo do 
ensino básico português usando uma escala já testada e com boas características psicométricas, Escala de Actitudes hacia la 
Estadística de Estrada – EAEE – (Estrada, 2002). Neste âmbito pretende-se, ainda, analisar as componentes das atitudes, verificar 
o efeito de algumas variáveis sobre essas atitudes, bem como comparar as atitudes dos professores em relação à Estatística em 
Portugal e em Espanha e Peru. Além disso, procuram perceber-se algumas das justificações das atitudes dos professores através 
de uma abordagem qualitativa. Finalmente, espera-se poder lançar pistas e caminhos para a introdução de uma pedagogia das 
atitudes e para intervenções preventivas e corretivas na formação, contribuindo positivamente, quer para o desenvolvimento 
profissional dos professores, quer para o processo de ensino-aprendizagem da Estatística e, consequentemente, para o sucesso 
no ensino da mesma. 
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Online Reviews Credibility and Website Quality: Implications on Travellers' 
Decision Making 
 
 
The online travel sales represent a considerable market share and a continued growth is predicted in the coming years. With the 
evolution of information and communication technologies, the online platforms emerge as important information sources for an 
increasingly informed and demanding tourist. Actually, the number of tourists who prefer and trust in websites with amateur 
reviews is growing. Giving the emergence of this social interaction process nowadays part of the power of marketing lies in 
consumers. Social media and the new digital form of word-of-mouth (eWOM) are receiving a significant attention by researchers, 
especially in the context of the tourism sector. However, there is a need to further explore the subject, trying to understand how 
the online reviews influence the choice of a given hotel, and find the best way to use social media to interact with actual and 
potential customers. On the other hand, website quality and customer satisfaction emerge as critical business concerns, especially 
in an e-commerce perspective, due to the low percentage of website visitors that purchase from it. Accordingly, there is a lack of 
research on the assessment and satisfaction degree of tourists regarding websites targeted for booking accommodation online. 
This research aims to increase knowledge concerning these subjects. The study develops the ReWebility framework that explores 
the website’s quality and the credibility of online reviews, and their influence on tourist’s decision-making process, especially 
tourist’s loyalty to those websites. In this research we follow a quantitative approach, resorting to an online questionnaire. The 
sample consists of 351 internet users who have already booked accommodation through online platforms. Initially we proceeded 
to a descriptive analysis using SPSS software, followed by a confirmatory factor analysis and a structural equation model (SEM). 
The results confirm that tourists read online reviews before choosing a hotel, and consider them as trusted, credible and accurate. 
The proposed model suggests a chain between online reviews credibility, company reputation, e-satisfaction and e-loyalty, 
which might be the basis for further investigations related to consumer behaviour in online settings. The perceived value of the 
hotel reviewed and booked is the most influential determinant for a satisfactory online booking experience. In order to induce 
tourists to book online the website should ensure the best price, but not necessary the lowest one. At the end we will discuss the 
theoretical contributions and the practical implications, some suggestions, and future research lines. 
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SEVERINO, Isa Margarida Vitória 
 
 
 
 

A vida escrita. Identidade Desejo e linguagem na obra poética de Florbela 
Espanca e Alejandra Pizarnik 
 
 
A dissertação de doutoramento teve entre os seus objetivos, analisar o modo como o eu se inscreve no texto literário. Assim, 
propôs uma análise da escrita diarística, onde se percebe o confronto entre o eu que viveu e presenciou, e o outro, que escreve, 
se vê e analisa, assumindo o papel de criador de uma realidade (outra). Também a obra poética das autoras permite perceber as 
continuidades/ruturas face à representação explícita nos diários. 
De igual modo, a linguagem, e as funções da escrita detêm, aqui, suma importância na procura ontológia, na descoberta de si e 
na assunção de papéis identitários, muitas vezes associados à Natureza (animal e vegetal). 
A vivência e representação do corpo revela em ambas as autoras as dificuldades nas relações com o outro, representando-se em 
corpos fragmentados e doentes. Aliado a este tema, o trabalho incidiu ainda numa temática que lhe é indissociável – o erotismo, 
revelando em Florbela, uma sexualidade inicialmente mais tímida, mas que no decurso da obra se torna mais explícita; em 
Alejanda, a sexualidade é mais funcional com algumas marcas de perversão, dada a incapacidade de amar. 
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ANDRADE, João António Lobão 
 
 
 
 

Contribuição das perdas nos cabos na análise de investimentos em 
equipamentos elétricos eficientes 
 
 
Esta tese incide sobre o tema da eficiência energética, incluindo a contribuição das perdas nos cabos na análise de investimentos 
em equipamentos elétricos eficientes, sejam domésticos, industriais ou de iluminação pública. É proposta uma nova aplicação 
computacional de apoio à decisão baseada na inclusão do efeito conjunto de todos os equipamentos e respetivos diagramas de 
carga que partilham os troços das várias tipologias de instalações. Nomeadamente, é tida em consideração a influência das perdas 
nos condutores, frequentemente negligenciada na análise económica de equipamentos elétricos eficientes e sustentáveis, em 
instalações industriais e de iluminação pública, bem como a influência na diminuição de emissões de gases com efeito de estufa. 
A aplicação computacional apresentada, englobando a influência simultânea de todos os pontos de consumo na análise 
económica para a escolha do melhor equipamento, concretiza uma contribuição original relativamente ao estado da arte. A nova 
aplicação computacional desenvolvida permite analisar a instalação e sugerir o equipamento elétrico eficiente e sustentável mais 
adequado em função de todas as componentes existentes na instalação, ajudando assim no apoio à decisão de um empresário 
do setor energético ou do consumidor em geral, aspeto muito importante num ambiente competitivo como o da energia. Os 
resultados obtidos em casos de estudo realísticos, apresentando simulações computacionais validadas com resultados 
experimentais em laboratório, permitem concluir sobre o desempenho da nova aplicação computacional proposta nesta tese. 
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FELGUEIRA, Teresa Maria Monteiro 
 
 
 
 

Entrepreneurial orientation, market orientation and performance of 
teachers and researchers in higher education institutions 
 
 
This study aims to understand the relationship between entrepreneurial orientation(EO), market orientation (MO) and 
performance of teachers and researchers from higher education institutions (HEIs). 
Of this study we highlight the adaptation of the measurement scales of the constructs IEO and IMO, in particular the I-ENTRE-U, 
and the study of relations between EO, MO and Performance, but at the individual level, something that had still not been done, 
because most studies, so far, are concentrated in the organisation. 
Based on a sample size of European, US and Brazilian Teachers and Researchers from HEIs, a structural model was tested. The 
instrument used clarifies individual accountabilities and specifies measurable routines that add competitive value and provides 
a method to assess differences between individuals within a HEI that may influence the extent to which an individual performs 
entrepreneurial and market-oriented behaviours. The results allow us to conclude that all hypotheses were supported: (1) the 
higher the degree of individual entrepreneurial orientation, the greater the degree of individual market orientation; (2) the IMO 
has a positive impact on performance; and (3) the higher the degree of individual entrepreneurial orientation, the greater the 
performance. We conclude that in HEIs, at least in the studied population, the higher the degree of individual entrepreneurial 
orientation, the greater the degree of individual market orientation of Teachers and Researchers; the IMO has a positive impact 
on performance; and the higher the degree of individual entrepreneurial orientation, the greater the performance of Teachers 
and Researchers. We recommend that Teachers and Researchers adopt and invest in entrepreneurial and market orientation 
practices, that enhance better performances and, consequently, higher quality, value and customer satisfaction. Finally, we can 
say that the success of an HEI also depends on the performance of its human resources, in particular of its Teachers and 
Researchers. Research findings can be of high use in understanding how the analysed variables interact and their impact on the 
HEIs. 
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ENGRÁCIO, Handerson Webber Aguiar 
 
 
 
 

Relações Públicas para uma atualização de funções e instrumentos 
 
 
Levando em linha de conta que a imagem pública das Relações Públicas é frequentemente vaga entre organizações, público em 
geral e por vezes até entre profissionais de comunicação, este trabalho procura enquadrar e delimitar com precisão um campo 
científico para atividade das Relações Públicas, tendo em consideração os novos instrumentos de que dispõe e as novas realidades 
que enfrenta, nomeadamente a sociedade globalizada e a crescente perceção de fusão com outras disciplinas da Comunicação e 
Marketing. Para isso procura-se fazer, numa primeira fase, uma contextualização teórica específica desta disciplina da 
comunicação, com destaque para a história, modelos, distinção para com o Marketing, Publicidade e a Propaganda e para o 
conjunto de funções concretas que desempenha nas organizações. Seguidamente abordam-se os instrumentos tradicionais das 
Relações Públicas como a Imprensa, a Televisão, a Rádio e o contacto direto com o público, para finalmente se apresentar um 
conjunto de novos instrumentos como a Internet, as Redes Sociais, os Aparelhos Móveis e os Videojogos. Ao longo do trabalho é 
nossa preocupação apresentar exemplos práticos para demonstrar como deve ser a ação das Relações Públicas em cada 
circunstância. O objetivo final é, assim, apresentar um documento com fundamentos teóricos sólidos que crie uma visão global 
para esta atividade neste princípio de século ao mesmo tempo que se aponta um conjunto de novos caminhos que se tornaram 
incontornáveis e que obrigam as Relações Públicas a reinventar-se a cada dia que passa, sem no entanto renunciar ao seu 
propósito inicial e de sempre que é estabelecer e manter um bom relacionamento entre as organizações e os seus públicos. 
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GOMES, Maria João Lino Silva 
 
 
 
 

Planeamento Urbanístico e Morfologia Urbana em Sítios de Relevo 
Acidentado - Escolha ou Fatalidade: Guarda, um caso de estudo 
 
 
O modelo de desenvolvimento centrado no uso do automóvel e no zonamento funcional, associado a baixas densidade de 
ocupação do território, mostrou-se profundamente desadequado à resolução dos problemas urbanos, em particular dos 
problemas específicos dos aglomerados urbanos com relevo acidentado, e contribuiu significativamente para a degradação da 
qualidade do ambiente e da vida urbana, levando progressivamente ao afastamento entre os locais de residência, trabalho, 
comércio, serviços e lazer, condicionando fortemente a mobilidade urbana. 
Partindo-se da premissa de que o sítio e a paisagem contêm em si a génese e o potencial gerador das formas construídas, os quais 
constituem um recurso, talvez o mais significativo dos aglomerados urbanos em sítios acidentadas, desenvolve-se uma reflexão 
sobre o modo como o planeamento urbano, ou a falta dele, condiciona a forma, a organização funcional e espacial dos 
aglomerados urbanos e, consequentemente, o estilo de vida dos seus habitantes. 
São também abordadas e analisadas um conjunto de questões específicas que se colocam no planeamento urbanístico e na 
morfologia urbana de sítios com relevo acidentado, procurando-se avaliar até que ponto a escolha destes sítios constitui uma 
mais-valia ou, pelo contrário, uma fatalidade para a qualidade urbanística dos conjuntos urbanos assim como para a mobilidade 
e a qualidade de vida urbana. 
Procede-se ainda a um estudo do aglomerado urbano da Guarda, incidindo sobre aspetos como a demografia, a acessibilidade, 
as condicionantes físicas do território, a evolução da malha urbana desde a idade média à atualidade e ainda a morfologia da 
cidade contemporânea. 
Tendo-se como objetivo perceber de que forma as políticas de planeamento e as características morfológicas do território, 
contribuíram para sua a forma e para a atual organização espacial das funções urbanas, analisa-se a influência destes fatores na 
mobilidade a partir da realização de um inquérito exploratório à população residente na freguesia urbana. 
 
 
Universidade da Beira Interior | Portugal | 09/06/2015 | Arquitectura 
 
Gomes, M. J. L. S. (2015). Planeamento Urbanístico e Morfologia Urbana em Sítios de Relevo Acidentado - Escolha ou Fatalidade: Guarda, um caso de estudo. Tese de 
Doutoramento: Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal.  



139 

 
CARAMELO, Ana Cristina Lima Mimoso 
 
 
 
 

Qualidade de Vida da pessoa idosa institucionalizada em Lares no distrito 
de Vila Real 
 
 
A presente dissertação teve como objetivo avaliar a Qualidade de Vida (QdV) das Pessoas Idosas em Lares e Centros de Dia (CD´s), 
no Distrito de Vila Real. Esta nossa pesquisa enquadra-se num tipo de estudo exploratório, descritivo e transversal, englobando 
uma população de 2588 Pessoas Idosas e posteriormente uma amostra de 508 idosos, que se deparam nas onze Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, dos dez Concelhos, do Distrito de Vila Real: 128 idosos que frequentam CD´s e 380 Pessoas 
Idosas a residirem em Lares. Os idosos avaliaram positivamente a QdV em todas as facetas do WHOQOL-OLD, instrumento de 
avaliação da QdV da Organização Mundial de Saúde; e os scores avaliativos por faceta, em ordem crescente, foram: “Autonomia” 
(10,00), “Morte e Morrer” (10,51), “Intimidade” (11,22), “Funcionamento Sensorial” (12,97), “Família/Vida Familiar e Atividades 
Passadas” (21,70), “Participação Social e Atividades Presentes e Futuras” (22,12). O valor médio do score dos idosos residentes 
em Lares (88,54 ± 16,76) foi similar ao dos idosos que requentam CD´s (88,47 ± 14,56); e que correspondem a uma boa QdV. O 
índice de QdV da Pessoa Idosa não diferiu consoante a Resposta Social. O índice de QdV das Pessoas Idosas residentes em Lares 
não diferiu em função do Género, Grupo Etário, Estado Civil, Prática Religiosa, Tempo de Frequência; mas diferiu em função do 
Nível de Instrução, Existência de Família, Pessoa com quem o idoso partilha o quarto, Periodicidade com que recebem visitas de 
familiares, amigos, vizinhos e/ou voluntários; Sub-região onde está localizada a Instituição de Proveniência. O índice de QdV da 
Pessoa Idosa a frequentar CD`s não diferiu em função do Género, Grupo Etário, Estado Civil, Nível de Instrução, Existência de 
Família, Prática Religiosa, Pessoa com quem vivem, Tempo de Frequência; mas diferiu consoante a Subregião onde está localizada 
a Instituição de Proveniência. Comprovámos existir uma correlação positiva entre a dependência da Pessoa Idosa e o índice de 
QdV das Pessoas Idosas residentes em Lares e a frequentar CD´s; e uma relação de dependência entre o grau de dependência para 
as Atividades de Vida Diária (AVD) dos idosos e o estarem residentes em Lares ou a frequentar CD´s. As Pessoas Idosas residentes 
em Lares apresentaram maior grau de dependência para as AVD quando comparadas com as Pessoas Idosas a frequentar CD´s. 
Similarmente patenteámos não existir uma correlação entre a Idade da Pessoa Idosa e o índice de QdV das Pessoas Idosas 
residentes em Lares e a frequentar CD´s. 
 
 
Universidade Católica Portuguesa |Portugal | 03/11/2015 | Enfermagem 
 
Caramelo, A. C. L. M. (2015). Qualidade de Vida da pessoa idosa institucionalizada em Lares no distrito de Vila Real. Tese de Doutoramento: Universidade Católica 
Portuguesa, Porto, Portugal.  



140 

 
ALVES, Catarina Afonso 
 
 
 
 

O efeito da influência da família no desempenho - evidência empírica nas 
empresas familiares portuguesas 
 
 
A investigação sobre o desempenho das empresas familiares tem merecido a atenção da comunidade científica nos últimos anos, 
mas os resultados obtidos são mistos, especialmente nas empresas não cotadas em bolsa. Esta tese tem como objetivo estudar a 
relação entre a influência da família e o desempenho empresarial das pequenas e médias empresas familiares em Portugal (PME). 
Para atingir o objetivo, foi utilizada a escala F-PEC que reflete a extensão da influência da família. Para medir o desempenho 
empresarial utilizaram-se duas medidas: o desempenho económico e financeiro e os objetivos não-económicos. O desempenho 
económico e financeiro foi mensurado através da perceção sobre o desempenho da empresa em relação aos seus concorrentes 
nos últimos três anos, enquanto, para os objetivos não-económicos foram considerados os objetivos a médio e longo prazo 
(perpetuidade) e a riqueza familiar (património). 
Os dados foram recolhidos em 2012, através de questionário, enviado por via postal a 804 PME familiares portuguesas. Foram 
validados um total de 169 questionários. Para o tratamento e análise dos dados empregaram-se essencialmente duas técnicas 
estatísticas, a análise fatorial exploratória e a análise de regressão linear múltipla. 
Os resultados indicam a existência de uma relação negativa entre o envolvimento da família na propriedade e o desempenho 
económico e financeiro. A experiência mostra uma relação negativa com o desempenho económico e financeiro e com os 
objetivos não económicos. Por sua vez, os resultados mostram claramente uma associação positiva entre a cultura de 
compromisso e o desempenho, quer económico e financeiro quer nos objetivos não-económicos. Também foi encontrada uma 
relação positiva entre a cultura de valores e os objetivos não económicos. Não foi encontrada qualquer associação entre o 
desempenho e o envolvimento da família na gestão. Por fim, foram testados efeitos de mediação e os resultados sugerem que o 
comportamento stewardship medeia a relação entre a cultura de compromisso e de valores e, o desempenho da empresa. 
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OLIVEIRA, Ermelinda da Conceição Raimundo de 
 
 
 
 

O turismo como motor de desenvolvimento sustentável: o caso das Beiras e 
Serra da Estrela 
 
 
O turismo é um fenómeno sociocultural de grande relevância, sendo um dos setores de atividade económica que mais tem 
contribuído para o desenvolvimento do país, em geral, e das suas regiões, em particular. Esta investigação questiona o turismo 
desde a perspetiva do desenvolvimento sustentável de uma região e responde à questão de investigação: “Poderá o turismo ser 
considerado um motor de desenvolvimento sustentável na região das Beiras e Serra da Estrela?”. Metodologicamente, a 
investigação apresenta-se ao longo de sete capítulos que aprofundam o tema em estudo, respondendo à problemática de 
investigação definida. Assim, a mesma inicia-se com uma revisão da literatura acerca dos paradigmas de desenvolvimento e os 
desafios atuais que se colocam aos territórios. Posteriormente é abordado o turismo enquanto motor de desenvolvimento 
sustentável dos territórios, tendo em conta as perceções e as atitudes dos residentes face ao turismo. Como objetivo de obter 
resposta à questão de investigação foi realizado um inquérito por questionário a uma amostra de 384 residentes da região Beiras 
e Serra da Estrela. Assim, nesta investigação descrevem-se e caracterizam-se os impactos do turismo percecionados pelos 
residentes, o seu nível de satisfação com os fatores de desenvolvimento do turismo existentes na região e avaliam-se as suas 
atitudes face ao turismo enquanto motor de desenvolvimento. A investigação apresenta e avalia, ainda, um modelo de equações 
estruturais, que tem como objetivos centrais analisar as relações existentes entre: (a) a perceção dos impactos positivos e 
negativos do turismo e a satisfação global com os fatores de desenvolvimento do turismo e (b) a satisfação global com os fatores 
de desenvolvimento do turismo e a atitude face ao turismo enquanto motor de desenvolvimento sustentável. Por último, são 
expostas as conclusões resultantes da investigação, as suas limitações e constrangimentos e sugere-se um conjunto de 
recomendações, de modo a minimizar os efeitos negativos e a maximizar os efeitos positivos do turismo, enquanto motor de 
desenvolvimento sustentável da região das Beiras e Serra da Estrela. Esta investigação é um instrumento de trabalho útil para os 
agentes económicos interessados – stakeholders – da região, envolvidos no desenvolvimento do turismo, pelas linhas 
estratégicas de desenvolvimento que apresenta para o turismo na Região das Beiras e Serra da Estrela. 
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GONÇALVES, Jorge Manuel Braz 
 
 
 
 

Comunicação e Plataformas Digitais no Ensino Superior. Desenvolvimento e 
estudo de caso da Universidade de Vigo e do Instituto Politécnico da 
Guarda 
 
 
Grandes inovações tecnológicas têm vindo a suceder-se nos últimos anos, que resultam numa inegável e profunda revolução 
socioeconómica, marcada pelo acesso generalizado a meios digitais. A forma como o consumidor reage aos novos formatos de 
comunicação e às plataformas utilizadas na gestão de conteúdos online são fatores proeminentes na definição de novas 
estratégias de comunicação organizacional. 
A difusão da comunicação móvel veio criar um novo mercado global, onde a comunicação e mobilidade exercem um papel 
fundamental no desenvolvimento social. A evolução da tecnologia móvel permitiu o acesso a uma vasta gama de serviços e 
conteúdos que possibilitam experiências mais personalizadas e interativas, que transformam as práticas sociais da população, 
através de múltiplos canais de comunicação. 
Esta investigação surge como uma oportunidade de estudar a influência das plataformas digitais potenciadas pela massificação 
da mobilidade, motivada pelo interesse no tema dos desafios que se colocam no processo comunicacional, na era digital. Assim, 
pretende-se proporcionar uma visão integradora do uso das plataformas digitais, no âmbito da comunicação e educação, na 
Universidade de Vigo e no Instituto Politécnico da Guarda. 
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CORTE, Agostinha Esteves de Melo 
 
 
 

Educação para a saúde pelos pares: um estudo sobre valores de vida dos 
educadores de pares 
 
 
A Educação pelos Pares é uma estratégia de duplo empowerment que, utilizada na educação para a saúde, pode beneficiar o 
educador e o educando. As atividades desenvolvidas por estes educadores pressupõem alguns requisitos, quer a nível das 
características pessoais como de formação pedagógica adequada às áreas de intervenção. Geralmente estes educadores estão 
integrados em projetos de voluntariado e consideramos importante conhecer os valores de vida que consideram prioritários nos 
diferentes papéis e associados ao voluntariado. Desenvolvemos um estudo com educadores de pares em que se explorou a relação 
entre a atribuição de importância aos valores de vida com as características sociodemográficas, os estilos de vida, o sentido de 
coerência interna e a auto estima. A pesquisa centrou-se intencionalmente nos 396 estudantes do ensino superior que se 
envolvem voluntariamente em intervenções de Educação pelos Pares da rede PEER, pertencentes ao grupo “Atelier de 
Expressividade” da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (318 estudantes) e E Pa Bô/Bô Ki Ta Disidi da Universidade de 
Cabo Verde (78 estudantes). Combinamos métodos qualitativos e quantitativos recolhendo os dados por questionário de 
autopreenchimento. Além da caracterização sociodemográfica e Inventário de Valores de Vida (Almeida, 2005), avaliamos nos 
estilos de vida, o padrão de consumo de álcool e adesão à proteção sexual. Aplicaram-se ainda outras escalas como AUDIT (Cunha, 
2002), CAGE (Ewing, 2010), Auto estima de Rosenberg (Santos e Maia, 2003); Sentido de Coerência (Geada, 1990; Saboga-Nunes, 
1999). Os resultados indicam que 48.0% dos estudantes voluntários que integram os grupos do PEER já tinham experiência prévia 
em voluntariado e apontam como características pessoais que poderão facilitar a intervenção no terreno a simpatia, o ser 
comunicativo, facilidade em comunicar e com responsabilidade e vontade. Como dificuldades referem a falta de tempo, a 
insegurança e timidez. Os valores de vida mais pontuados foram a Responsabilidade e Preocupação com os outros para ambos os 
grupos. Para a autoestima e o sentido de coerência ambos os grupos revelaram resultados com níveis elevados sem diferença 
estatisticamente significativa entre grupos com e sem experiência de voluntariado. Foram identificados e analisados os estilos de 
vida, nomeadamente sobre o padrão de consumo de bebidas alcoólicas em contextos recreativos e a sua associação aos 
comportamentos de adesão a proteção sexual, verificando-se forte associação com nível socioeconómico com os valores de vida 
Saúde e atividade física (G) e Humildade (H). Estes resultados evidenciam que quanto mais comportamentos de risco menor é a 
preocupação com a saúde; e que quanto maior o sentido de responsabilidade e de preocupação com os outros e com a família, 
menores são os comportamentos de risco. A autoestima e o sentido de coerência mantêm-se, nos dois países, como um fator 
único e com carga factorial elevada. Os jovens que não bebem pontuam melhor o valor de vida Preocupação com outros (D), 
enquanto os que bebem atribuem mais importância ao valor Prosperidade económica (F) Saúde e atividade física (G) e 
Privacidade (K). Os resultados desta investigação apontam para incluir na formação de educadores de pares reflexões sobre 
valores de vida como um meio para uma maior auto-suficiência, resiliência e responsabilidade pessoal e social e ainda para que 
se sintam mais confiantes em intervenções no terreno. 
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CAVACO, Odília Domingues 
 
 
 
 

Intervenção Psicológica na Enxaqueca: Sugestões Hipnóticas Dirigidas às 
Dimensões Sensoriais e Afetivas 
 
 
A enxaqueca constitui uma entidade clínica complexa que vai muito além de uma dor de cabeça. Os fatores psicológicos estiveram 
sempre associados à enxaqueca, quer na clínica, quer na literatura. 
Se há uma relação entre enxaqueca e estados de ânimo negativos (“disfuncionais”), quais são esses estados? De que maneira 
podem causar a sintomatologia tão diversa e incapacitante, típica da enxaqueca? As terapias psicológicas funcionam? No sentido 
de responder a estas questões, levámos a cabo uma investigação sobre os estados de ânimo presentes na enxaqueca (ansiedade 
– Escala da Ansiedade de Zung; depressividade – CES-D; e irritabilidade – STAXI) e sobre a eficácia de duas intervenções 
psicológicas, uma já existente – o TBI (Treino de Bio-absorção Imagética – dirigido aos aspetos sensoriais da dor) e outra criada 
por nós – o TEAF (Treino de Estados de Ânimo Funcionais – dirigido aos aspetos afetivos da dor). Os dois protocolos são baseados 
em sugestões hipnóticas e foram aplicados a uma amostra de indivíduos com diagnóstico médico de enxaqueca. 
Os resultados obtidos em termos da eficácia terapêutica, comparando os grupos TBI e TEAF com o grupo de controlo (grupo sem 
tratamento ou grupo em “Lista de espera”) (n=15+15+10), mostram uma tendência clara de mudança nos dois grupos 
intervencionados, ao longo do tempo, no sentido da diminuição da frequência, duração e intensidade das crises de enxaqueca, 
dos sintomas associados, e do número de comprimidos tomados por mês; o que não se verifica no grupo “Lista de espera”. Pelo 
que é legítimo afirmar que TBI e TEAF têm ambos efeitos terapêuticos na enxaqueca. 
Relativamente ao estado psicológico dos participantes, cerca de metade apresentava ansiedade e depressão clínicas. Os três 
grupos em estudo apresentavam níveis semelhantes de ansiedade e de raiva/irritabilidade, ao longo do tempo. Nos três grupos, 
o ‘controlo da raiva’ e a ‘raiva para dentro’ apresentaram valores superiores à ‘raiva para fora’, confirmando assim a ideia de que 
os indivíduos com enxaqueca pontuam alto na ‘raiva para dentro’. 
Em termos de resultados, os pacientes TEAF evidenciaram maior afeto positivo do que os que foram tratados com o TBI, sobretudo 
no período de follow-up. A comparação longitudinal revelou uma diminuição estatisticamente significativa do afeto negativo no 
grupo TEAF e uma diminuição da depressão. O grupo TBI apresentava inicialmente valores mais elevados na ‘raiva para fora’ do 
que o grupo TEAF mas esses valores diminuíram ao longo do tempo, ou seja, o TBI parece agir no modo de expressão da 
raiva/irritabilidade. 
Uma das razões para compreender estes diferentes resultados do TEAF e do TBI pode estar nos diferentes tipos de sugestões, uma 
vez que as alterações na experiência da dor dependem da dimensão da dor a que as sugestões hipnóticas são dirigidas. Na medida 
em que as sugestões do TEAF são dirigidas ao estado de ânimo do indivíduo (aspetos afetivos), é compreensível que se note esse 
efeito de um modo mais imediato do que com o TBI que é mais dirigido aos aspetos sensoriais. O TBI requer maior capacidade de 
absorção, o que pode explicar a existência de mudanças menos significativas do que as obtidas com o TEAF. Novos estudos serão 
necessários para percebermos melhor a ação e o efeito dos dois tipos de sugestões. 
Apesar de nas últimas décadas se ter assistido a um grande volume de investigação sobre a enxaqueca, ela continua a ser uma 
entidade clínica para a qual não existe nem uma teoria explicativa cabal nem uma intervenção médica ou psicológica realmente 
eficaz. O que requer não apenas mais investigação mas novos paradigmas de investigação. A ênfase pode ser colocada no modo 
como o indivíduo lida com os fatores precipitantes. Um estudo minucioso dessa interação poderia esclarecer o que mantém as 
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crises e as cronifica. Isso implicaria 1) analisar a relação entre as estratégias de coping do indivíduo e as crises, e 2) a identificação 
de possíveis crenças e valores relativos a esses modos de coping. 
Um facto parece incontestável na experiência da enxaqueca – a sua relação com o estados de ânimo, seja qual dos dois constitua 
a causa ou a consequência do outro. Nesse sentido, valeria a pena ampliar o estudo feito para esta dissertação, aplicando as 
intervenções TBI e TEAF a um número muito maior de indivíduos. 
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MATEUS, Joaquim Manuel Pereira 
 
 
 
 

Dynamics of Non-Autonomous SEIRS Models with General Incidence 
 
 
We consider SEIRS models with general incidence functions depending on the susceptibles, the infectives and the total 
population, and we analyze this models in several scenarios: autonomous, general non-autonomous and periodic. In all this 
settings, we discuss the strong persistence and the extinction of the disease. Additionally, we address the following problems: in 
the autonomous setting, we obtain results on the existence and global stability of disease-free and endemic equilibriums; in the 
periodic setting, we obtain the global stability of disease-free periodic solution when the basic reproductive number is less than 
one, and, using the wellknown Mawhin continuation theorem, we discuss the existence of endemic periodic solutions; in the 
general non-autonomous setting, we prove that our conditions for strong persistence and extinction are robust, in the sense that 
they are unchanged by sufficiently small perturbations of the parameters and the incidence functions. Finally, we consider a 
version of our model with two control variables, vaccination and treatment, and study the existence and uniqueness of solution 
of the optimal control model considered. Some computational experiences illustrate our results. 
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ROQUE, Fátima 
 
 
 
 

Intervenção educativa em farmacêuticos para melhorar o consumo de 
antibióticos: ensaio controlado aleatório por clusters 
 
 
O desenvolvimento de resistências bacterianas tornou-se um importante problema de saúde pública, contribuindo para uma 
maior morbilidade e mortalidade dos doentes e, também, com forte impacto nos custos associados aos cuidados de saúde. O 
consumo excessivo e inadequado de antibióticos é uma das principais causas responsáveis pela propagação de bactérias 
resistentes como evidenciado por vários estudos ecológicos em que a prevalência de resistências é maior em regiões com grande 
consumo de antibióticos. O surgimento de infeções graves, por bactérias multirresistentes para as quais os antibióticos 
disponíveis deixaram de ser eficazes, representa uma importante ameaça a nível mundial, a qual é agravada pela falta de 
investimento em novos fármacos antibacterianos, demonstrando a necessidade de promover o uso racional de antibióticos. Os 
farmacêuticos comunitários são importantes intervenientes na decisão do consumo de medicamentos pelos doentes, pelo que 
intervenções para promover o uso adequado de antibióticos na comunidade devem incluir estes profissionais de saúde. Tendo 
em conta estes factos, com este trabalho pretendeu-se realizar uma intervenção educativa em farmacêuticos comunitários com 
o objetivo de os envolver em ações que promovam a diminuição do consumo de antibióticos na população. 
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CASANOVA, Natalina Maria Machado Roque 
 
 
 
 

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

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

Comunicación e imagen de la Serra de la Estrela. De la imagen tradicional a 
la imagen turística 
 
 
La imagen, aquí entendida como una representación personal que varía de individuo a individuo, se cristaliza en la percepción de 
alguna cosa o sujeto, con el apoyo de un conjunto de creencias, ideas, impresiones y expectativas. Los territorios o regiones no 
son una excepción a esta regla, por lo que su imagen percecionada ha ganado el interés de las ciencias de la comunicación. 
Partiendo de esta problemática, el objeto de este trabajo es la imagen de Serra da Estrela que, más que la más alta y talvez más 
importante montaña para el imaginario colectivo portugués, es un territorio simbólico en el cual hay un conjunto de límites 
geográficos, socioeconómicos y administrativos, no siempre conciliables. Con este propósito se ha planteado un modelo analítico 
que, soportado en una estrategia de investigación basada en una revisión bibliográfica de las teorías de la comunicación y del 
turismo, ha tratado de reflejar el proceso de construcción social de la imagen de Serra da Estrela, en tres etapas. Inicialmente, se 
intentó reflejar la imagen que se ha construido socialmente, con el tiempo, en las narrativas de la literatura y del cine. En una 
segunda fase tratamos de analizar cómo los medios de comunicación social han retratado estos territorios en la prensa en un 
pasado reciente, confrontándola con la imagen proyectada en soportes de comunicación organizacional, particularmente en 
prospectos y folletos de la responsabilidad de las organizaciones que tienen a su cargo la promoción turística de la región. Esto 
para, en una fase final, a partir de un cuestionario aplicado en la red con el propósito de tratar de evaluar el papel de estos 
proveedores de información en la imagen percecionada por los inquiridos. La idea que prevaleció fue la de que, a pesar de la 
inversión por parte de los organismos responsables por la promoción de la imagen turística de Serra da Estrela en la difusión de 
imágenes que van más allá de lo tradicional, sus efectos son lentos a sentirse. Esto, debido a que el valor de los atributos de 
imagen de la Serra da Estrela formada en los datos recogidos por el cuestionario se acercó más de las funcionalidades atribuidas 
a estos territorios, con el tiempo, por las fuentes de información más tradicionales (literatura, medios de comunicación y la 
tradición) que de las con que la comunicación organizacional se ha cometido. 
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GUERRA, Ricardo Jorge da Costa 
 
 
 
 

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

Design de Comunicação na imprensa Ibérica. A importância do 
design gráfico nos suportes de comunicação 
 
 

Como forma de enfrentar o crescente volume e complexidade da informação que circula na atualidade, são cada vez mais 
utilizadas representação gráficas, que agregam significado à informação que se apresenta em suportes de comunicação, através 
de um design de comunicação eficiente. A própria cultura visual, impulsionada pela evolução tecnológica, tem vindo a redefinir 
as formas de comunicação, pelo que a comunicação visual contemporânea representa um fator de grande impacte na sociedade. 
Com a informação gráfica a representar um importante e eficaz canal de comunicação e a existência de uma forte competição 
informativa nos meios tecnológicos e audiovisuais, surgem tendências gráficas que contribuem para a reflexão crítica acerca da 
forma como a comunicação visual é concebida na imprensa contemporânea e para promoção da literacia para os media.  
Assim, de forma a demonstrar a influência do design de comunicação na estratégica comunicativa, apresentam-se os resultados 
de dois estudos. Um relativo à análise comparativa de publicações da imprensa ibérica, que incide sobre os aspetos formais de 
quatro jornais e o espaço que dedicam aos vários elementos comunicacionais. Outro, que pretende avaliar a literacia para a 
informação gráfica na imprensa por parte de alunos que frequentam o ensino superior na área de comunicação. 
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GREGÓRIO, Jorge Manuel Pereira 
 
 
 
 

Desenvolvimento de um Motor Alternativo de Combustão Interna de 
Pistões Opostos 
 
 
Os motores de pistões opostos (Opposed-piston engines (OPE)) caracterizam-se por terem um par de pistões a operar face a face 
em sentidos opostos num único cilindro, eliminando dessa forma a necessidade das cabeças dos cilindros. O propósito deste 
projeto consistiu em desenvolver um motor OP de baixo custo de 4 tempos a gasolina a partir da união de dois motores 
alternativos de combustão interna monocilíndricos com válvulas laterais no bloco da marca Robin America, Inc. modelo EY15, aos 
quais se removeu a cabeça do motor. A união dos dois blocos de motor permitiu a construção de um novo motor de pistões 
opostos (OPE) de duas cambotas tal como se pretendia. Neste motor a câmara de combustão fica confinada ao espaço no interior 
do cilindro entre as cabeças dos pistões e a câmara existente entre as válvulas. Os pistões deslocam-se segundo o eixo do cilindro 
em sentidos opostos, característica evidenciada pelos motores de pistões opostos. Após a construção do motor mediram-se num 
banco de ensaios dinamométrico de correntes de Eddy os parâmetros característicos do OPE tais como: a velocidade de rotação, 
binário, consumo de combustível e emissões. Com os dados recolhidos foi possível calcular a potência, consumo específico e 
rendimento global o que permitiu concluir que o motor com a configuração de pistões opostos é mais económico e mais potente, 
embora apresente tal como o motor original problemas com as emissões. A par da montagem do motor de pistões opostos 
estudou-se o comportamento do escoamento no interior do cilindro e condutas de admissão e de escape. Para esse efeito criou-
se um modelo numérico do motor recorrendo ao programa informático de CAD CATIA V5, com a correspondente decomposição 
no ANSYS DESIGN MODELER. A simulação numérica do motor fez-se em cold flow, no programa informático ANSYS R15 – FLUENT, 
o que permitiu fazer a análise numérica do escoamento de fluidos no interior do motor e estudar a evolução dos parâmetros mais 
importantes de funcionamento em função da velocidade de rotação, com particular destaque o enchimento dos cilindros e o 
estudo da turbulência com particular incidência na variação da energia cinética turbulenta, do swirl, do tumble e do squish. A 
simulação numérica também permitiu a análise do enchimento dos cilindros através do cálculo da eficiência volumétrica. Os 
resultados da análise do enchimento dos cilindros foram comparados com os valores do binário obtido durante a realização dos 
ensaios experimentais, para as mesmas velocidades de rotação. O desenvolvimento do motor de pistões opostos deste projeto 
permitiu constatar que é viável a construção de um motor a partir de outro já existente reduzindo desta maneira o seu custo de 
fabrico e desenvolvimento. Além disso, consegue-se uma maior potência, um menor consumo específico e menos vibrações. 
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LOURENÇO, Luís Miguel Lopes 
 
 
 
 

Desenvolvimento e análise ergonómica de dispositivos apontadores para 
computador 
 
 
O trabalho apresenta o desenvolvimento de dois dispositivos manuais apontadores para computador com vista à adoção de 
posturas mais neutras por parte dos utilizadores (relativamente aos dispositivos convencionais), e à melhoria do seu 
desempenho. Procedeu-se à avaliação e à validação ergonómica através de estudos de usabilidade e da atividade muscular, 
contemplando comparativamente dispositivos comerciais dos tipos convencional e alternativos, designadamente dispositivos 
apelidados de ‘inclinados’ e ‘verticais’. Estas novas geometrias são muitas vezes apresentadas ao utilizador como produtos 
ergonómicos, não se encontrando na bibliografia disponível informação científica que possa, de alguma forma, comprovar essa 
presunção para a maioria destas geometrias. Para além disso, os operadores de desenho e de projeto assistidos por computador 
realizam, tipicamente, tarefas que conduzem à utilização permanente deste tipo de dispositivos, constituindo-se, por 
conseguinte, como principal população alvo para este estudo. No desenvolvimento das duas geometrias alternativas ao mouse 
convencional (simétrico), teve-se como principais premissas o apoio palmar, de modo a promover posturas neutras e a 
movimentação do dispositivo com o mínimo de atividade muscular, sem comprometer a eficiência. A componente experimental, 
composta por três fases, contou com a colaboração de 40 jovens participantes repartidos pelas duas fases relativas à 
experimentação laboratorial, 20 do sexo masculino e 20 do sexo feminino, contou ainda, com outros 10 participantes na fase da 
experimentação de campo. Foi desenvolvida uma aplicação informática de implementação das tarefas permitindo 
simultaneamente o registo dos tempos de execução, das falhas e dos desvios. Os participantes preencheram um instrumento 
composto por várias escalas com vista à avaliação da usabilidade. Procedeu-se à avaliação subjetiva da satisfação e ao cálculo da 
eficácia e da eficiência. Nesta vertente foi desenvolvido e testado um novo indicador de desempenho, que foi caracterizado para 
um software de CAD particular, valorando-se entre 50 e 60%, de acordo com o dispositivo. Procedeu-se também ao registo 
eletromiográfico de superfície da atividade muscular relativamente a quatro músculos do antebraço em 20 sujeitos que 
participaram na experimentação de laboratório. Neste âmbito foi desenvolvido e testado um novo indicador de dinamismo da 
atividade muscular para ajudar a desambiguar a avaliação relacionada com a atividade muscular estática nestes casos (atingindo 
valores desde 0 – elevada estaticidade, até 3 – elevado dinamismo). Embora o registo da atividade muscular (atingindo níveis 
de pico na ordem de 10 a 20 de %MVC) não permita distinguir perentória e inequivocamente os dispositivos entre si, permite 
concluir que o tamanho da mão constitui um parâmetro muito importante na seleção do dispositivo apontador. O grupo 
comparativamente com menores dimensões da mão registou maior atividade muscular, globalmente nos 5 dispositivos, e é 
principalmente nos músculos Abductor Pollicis Longus e Extensor Carpi Ulnaris onde se registam as maiores diferenças entre as 
duas categorias de tamanho da mão e para a maioria das tarefas. O dispositivo convencional obteve, comparativamente, um bom 
desempenho global durante a realização das tarefas de teste; contrariamente à premissa inicial de que os testes a este modelo 
conduziriam a maior atividade muscular dos músculos Abductor Pollicis Longus, Extensor Carpi Radialis, Extensor Carpi Ulnaris e 
Extensor Digitorum face aos restantes modelos. Relativamente à eficiência, os melhores resultados foram obtidos com o 
dispositivo convencional seguido do modelo alternativo ‘vertical’ Anker®, concluindo-se que a inclinação do dispositivo manual 
apontador para computador não afeta negativamente a eficiência. A investigação conduzida permitiu também concluir que as 
duas geometrias desenvolvidas, prototipadas e testadas comparativamente no grupo de dispositivos, se posicionaram em níveis 
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intermédios no conjunto de dispositivos manuais apontadores sob avaliação, em ambas as vertentes de usabilidade e de 
atividade dos músculos considerados. 
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ALEXANDRE, José Carlos de Almeida 
 
 
 
 

Uma genealogia da espiral do silêncio: a expressão da opinião sobre as 
praxes académicas 
 
 
Em 1974, Elisabeth Noelle-Neumann apresentou a espiral do silêncio, uma teoria que tenta explicar a formação, continuidade, 
alteração, efeitos e funções da opinião pública. A opinião pública assume aqui como principal função assegurar a coesão social, 
ameaçando com o ostracismo e a exclusão os que se lhe opõem. A autora alemã sempre admitiu abertamente que a espiral do 
silêncio é tributária e subsidiária de outros autores. A sua teoria visava precisamente recuperar e resgatar um conceito de opinião 
pública que a autora dizia remontar à Antiguidade Clássica. Elaborar uma genealogia da espiral do silêncio é o primeiro objetivo 
deste trabalho. Para o efeito, partimos das referências deixadas pela própria autora nos seus textos e recorremos aos conceitos 
de público, espaço público e opinião pública. O segundo objetivo é testar empiricamente esta teoria da opinião pública. Teremos 
em conta as abordagens críticas e os desenvolvimentos metodológicos suscitados pela espiral do silêncio ao longo dos seus mais 
de 40 anos de vida. A expressão da opinião sobre as praxes académicas é o tema da nossa investigação empírica. Tendo por base 
uma amostra de 701 estudantes da Universidade da Beira Interior e do Instituto Politécnico da Guarda, pretendemos responder 
a duas questões principais. Primeira, serão os estudantes condicionados na expressão da sua opinião sobre as praxes académicas? 
Segunda, existirá uma espiral do silêncio associada às praxes académicas? Os resultados do nosso estudo empírico apontam para 
uma resposta afirmativa a estas duas questões. 
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LOPES, Fernanda Maria Trindade 
 
 
 
 

Família promotora da segurança infantil 
 
 
A segurança infantil é uma preocupação dos pais e educadores e, simultaneamente, uma área que necessita de intervenção para 
reduzir as estatísticas da mortalidade e morbilidade infantil. Com base na evidência, pretendemos identificar as medidas 
promotoras de segurança adoptadas pelas famílias e instituições para promoverem a segurança das crianças em idade pré-
escolar. 
Desta investigação fazem parte dois estudos, no primeiro, de natureza qualitativa, fizemos entrevistas a pais e educadoras de 
infância, com o objectivo de identificar as medidas adoptadas para a promoção da segurança infantil das crianças em idade pré-
escolar. Da amostra fizeram parte um grupo de educadoras dos jardins-de-infância públicos e pertencentes a Instituições Privadas 
de Solidariedade Social (IPSS) da Guarda, sendo entrevistadas as educadoras responsáveis pedagógicas pelo jardim-de-infância 
no ano lectivo 2004/2005; e um grupo de 20 pais, com filhos em jardins-de-infância públicos e de IPSSs com idade pré-escolar. 
No segundo estudo, quantitativo, participaram 475 pais com filhos em idade pré-escolar que responderam a um questionário 
para identificação do comportamento da família na promoção da segurança Infantil. 
Relativamente à promoção da segurança infantil, doméstica, rodoviária e de lazer, por parte dos pais e das educadoras foram 
identificadas várias categorias de medidas promotoras da segurança infantil que permitiram a construção de um Inventário de 
“Promoção da Segurança Infantil” (IPSI) que foi utilizado no segundo estudo. Os pais promovem efectivamente a segurança dos 
seus filhos. As famílias com menor nível sócio-económico e mais funcionais (normas/regras bem definidas, mais afectivas, 
flexíveis, com menos discussões, com tempo suficiente para as crianças e com capacidade de satisfazerem as necessidades de 
higiene e de alimentação) tendem a adoptar atitudes mais promotoras da segurança infantil. A amostra apresenta 17% de 
susceptibilidade de ocorrência de acidente, resultados que demonstram a importância do investimento na promoção da 
segurança infantil para evitar o acontecimento. 
Os resultados desta investigação demonstram que os pais e educadoras promovem a segurança das crianças, apostando 
sobretudo na adopção de medidas de segurança gerais enquanto promovem a educação da criança para a segurança. Contudo, 
pela falta de continuidade na promoção da segurança e pela ocorrência de acidentes sugerem-se mais estudos no sentido de um 
maior aprofundamento dos aspectos multicausais dos acidentes. 
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PATRÍCIO, Eufémia da Glória Rodrigues  
 
 
 
 

Avaliação da Tecnologia InSar para Monitorização de Grandes 
Obras 
 
 

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, 
�����, 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 ����� melhora a coerência dos pontos e ajuda 
a avaliar, com precisão, a deformação linear de uma ponte. 
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SÁ, André Garcia Vieira de 
 
 
 
 

Tomographic determination of the spatial distribution of water vapor using 
GNSS observations for real-time applications 
 
 
The Global Navigation Satellite System (GNSS) has revolutionized positioning, navigation and timing, becoming a fundamental 
infrastructure in everyday life. Its importance will increase in the future due to the growing GNSS market (GNSS-enabled 
smartphones, personal navigation devices, precise farming, GNSS-guided autonomous robots, self-driving cars, etc.). Aside from 
well-known civilian and commercial applications, the GNSS, in particular Global Positioning System (GPS) has proved its capacity 
in recent years to monitor atmospheric water vapor, one of the major meteorological parameters, with an accuracy that is 
comparable to the conventional meteorological sensors. Water vapor plays a crucial role in most atmospheric processes, however, 
it is not currently observed by the meteorological sensors with the desired spatial resolution. This is a knowledge gap and an 
important source of errors in numerical weather forecast model, particularly errors related to severe weather phenomena. 
Regarding this aspect, GNSS has some advantages in comparison to conventional meteorological sensors: low maintenance costs, 
continuous operating system, high sampling, near-real time response and continuously increasing spatial coverage. The 
establishment of GNSS meteorology as an operational atmospheric sounding technique has been the focus of a number of major 
European projects and nowadays the provision of GNSS tropospheric products has been established as a standard sounding 
technique. Despite this outstanding achievement, the accuracy of near real-time products based on ultra-rapid GPS orbits aimed 
at contributing to now-casting and the derivation of 3D (or 4D considering the temporal dimension) water vapor distribution 
through tomographic techniques still remains a challenging task. Tomographic techniques (inversion techniques) can provide 3D 
and 4D water vapor distribution within the troposphere based on GPS observations from a network of GPS receivers. However, 
this inversion technique is typically an ill-posed problem, which in general does not have a stable solution. The quality of GPS 
tomography is affected by a number of factors such as the spatial-temporal distributions of the observations, the reconstruction 
method, the initial field and terrain morphology. Independent water vapor observations can help to constrain the a priori GPS 
tomographic field. Radiosonde data, which provides information on the vertical distribution of moisture in the troposphere, are 
often used for that purpose. The main objective of this work was to improve on current tomographic analysis methods based on 
GPS observations, using parallelized Algebraic Reconstruction Techniques (ART) to estimate the 3D field of tropospheric water 
vapor in a region, in order to evaluate its high spatial-temporal variability in a 4D reference (spatial 3D plus time). The 
methodology to perform GNSS tomography was developed from scratch at the Space and Earth Analysis Laboratory (SEGAL), a 
hub of the Dom Luiz Geophysical Institute (IDL) at the University of Beira Interior (UBI). In particular, a software package, SEGAL 
GNSS Water Vapor Reconstruction Image Software (SWART) was developed and applied to a set of case studies, intended to 
assess the performance of SWART, test its near real-time applicability and its potential for water vapor tomography operational 
retrievals. Concerning the tomographic retrievals performance, SWART performs better for the lower layers. In the presented case 
studies, SWART achieved better or similar results than the numerical weather models (ACCESS-A) up to 4km (Case study I) and 
better than WRF up to 6km (Case-study II). Interesting results were observed in case study II, where sharp events visualized with 
the radiosondes, where not detected by WRF, and were detected by tomography. Regarding real-time applicability, the reduced 
processed time verified by SWART is within the requirements of a nowcasting processing system. Good perspectives have been 
created for the introduction of tomography in Portugal. 
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VENTURA, Sandra Cristina Espírito Santo 
 
 
 
 

Nonclinical assessment of the potential for herb-drug interactions between 
herbal extracts present in weight loss supplements and lamotrigine 
 
 
As plantas têm sido, e continuarão a ser, uma das fontes mais importantes de princípios ativos. Na realidade, as plantas 
constituem ainda a “espinha dorsal” das farmacopeias modernas e continuam a ser uma fonte de novos candidatos a fármacos. 
A utilização de plantas medicinais ou de preparações medicinais à base de plantas está também a aumentar em muitos países 
desenvolvidos como uma forma alternativa e complementar para o tratamento de doenças. Por conseguinte, o uso concomitante 
de plantas e medicamentos convencionais é uma prática comum em doentes com hipertensão, diabetes, epilepsia, depressão e 
doenças oncológicas, assim como em pessoas com obesidade e excesso de peso. Recentemente, a obesidade e a epilepsia foram 
consideradas comorbilidades com uma elevada prevalência, particularmente em doentes com epilepsia refratária e 
polimedicados. O tratamento de doentes com epilepsia deve, portanto, ter em consideração que a presença de comorbilidades 
pode comprometer a eficácia e a segurança dos fármacos antiepiléticos, os quais constituem a principal estratégia terapêutica na 
epilepsia. A Lamotrigina é um fármaco antiepilético bem tolerado e amplamente utilizado na epilepsia, mas que apresenta uma 
margem terapêutica estreita e uma variabilidade interindividual considerável na sua farmacocinética. Por isso, o foco de 
investigação nesta tese foi a avaliação não-clínica do potencial de interação entre extratos de plantas presentes em suplementos 
à base de plantas para emagrecimento e a Lamotrigina, usando o rato como modelo animal. 
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MONTEIRO, Elisabete dos Santos Veiga 
 
 

Integração de Informação Geográfica Voluntária em Modelos Digitais de 
Elevação Globais na Representação de Linhas de Água 
 
Os Modelos Digitais de Elevação (MDEs) permitem a extração de parâmetros topográficos que servem a modelação hidrológica. 
A definição altimétrica da bacia hidrográfica permite traçar o seu limite, extrair a rede hidrográfica e outros parâmetros, 
nomeadamente, o número de ordem, o comprimento do curso de água, o comprimento total da rede hidrométrica e o declive. A 
exatidão de todos estes parâmetros está dependente da exatidão do MDE. 
A presente tese apresenta uma metodologia que permite melhorar a exatidão dos Modelos Digitais de Elevação Globais (MDEGs) 
Advanced Spaceborn Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) e Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), bem 
como a exatidão dos parâmetros topográficos deles extraídos, recorrendo a dados do projeto colaborativo OpenStreetMap (OSM) 
(linhas de água). São criados novos MDEs a partir dos pontos cotados extraídos dos MDEs originais que são interpolados com as 
linhas de água disponíveis no OSM. As redes hidrográficas foram extraídas a partir dos MDEs originais e dos MDEs reconstruídos. 
Foi avaliada a exatidão dos novos MDEs e dos parâmetros topográficos derivados, nomeadamente, as redes hidrográficas. Foram 
utilizados dados de referência para efetuar a comparação entre estes e os dados em análise. A metodologia foi aplicada de forma 
faseada em três estudos de caso. O estudo de caso 1 foi aplicado a uma zona inserida na bacia hidrográfica do rio Mondego, região 
de Gouveia, Guarda, Portugal. O estudo teve por objetivo verificar se as linhas de água do OSM tinham uma exatidão posicional 
superior à exatidão posicional das linhas de água extraídas dos MDEGs ASTER e SRTM com 30 m e 90 m de resolução espacial, 
respetivamente. Como dados de referência foi utilizada a rede hidrográfica da série cartográfica M888 do Centro de Informação 
Geoespacial do Exército (CIGeoE) à escala 1/25 000. Os resultados mostraram que as linhas de água extraídas do OSM possuem 
maior exatidão posicional que as linhas de água extraídas dos MDEGs SRTM e ASTER, sendo que, as linhas de água extraídas do 
SRTM possuem maior exatidão posicional que as linhas extraídas do ASTER, apesar de este último modelo ter maior resolução 
espacial (30 m). O estudo de caso 2 teve por objetivo desenvolver uma metodologia que permitisse construir novos MDEs criados 
a partir de altimetria derivada dos MDEs originais ASTER e SRTM e de linhas de água do OSM, de modo a que fosse possível extrair 
linhas de água dos novos MDEs com maior exatidão posicional em relação à exatidão das linhas de água extraídas dos MDEs 
originais. O estudo foi aplicado a duas bacias localizadas no Reino Unido e como dados de referência foi utilizada a rede 
hidrográfica do Ordnance Survey para as duas áreas de estudo. Foi analisada a exatidão posicional das redes extraídas dos MDEs 
originais e as redes extraídas dos MDEs reconstruídos, calculando-se a média e desvio padrão das distâncias horizontais entre a 
rede de referência a cada uma das redes em análise, dentro de uma região situada no interior de um buffer definido em torno da 
rede de referência. Os resultados mostraram para as duas áreas de estudo e para os dois MDEs ASTER e SRTM (com 90 metros de 
resolução espacial), uma diminuição nos valores da média e do desvio padrão das distâncias. Este estudo de caso mostrou que a 
integração dos dados OSM (linhas de água) com os dados altimétricos dos MDEs (pontos cotados) permitiram criar novos MDEs a 
partir dos quais é possível extrair redes hidrográficas com maior exatidão posicional em relação à exatidão posicional das redes 
extraídas dos MDEs originais. De seguida, foi feita a análise para verificar se a aplicação da metodologia desenvolvida permitiria 
melhorar a altimetria das redes hidrográficas (estudo de caso 3). 
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SOARES, Maria Elisabete Santos 
 
 
 
 

Um Índice de Expansão Urbana Sustentável 
 
 

Com o título Índice de Expansão Urbana Sustentável (IEUS), o trabalho desenvolve uma nova metodologia para avaliar a 
sustentabilidade em zonas de expansão urbana à escala da cidade. Esta metodologia procura responder às necessidades das 
cidades em termos de planeamento para uma expansão urbana sustentável e para a consolidação nos limites das áreas urbanas 
pré-existentes. O crescimento dos limites urbanos, em conjunto com o aumento da utilização do veículo privado, tem alimentado 
o processo de sprawl urbano e o ritmo de consumo de solo não é sustentável em termos ambientais, sociais e económicos, o que 
requer novas ferramentas e práticas de planeamento e de gestão urbana, de forma a elevar as políticas, processos e 
procedimentos para um quadro de referência do desenvolvimento sustentável. Avaliar apenas o uso do solo ou a mobilidade não 
é suficiente para criar um ambiente urbano mais sustentável e melhorar a qualidade de vida nas cidades. Assim, a estratégia para 
a sustentabilidade das cidades requer uma visão holística, integrando diferentes objetivos e avaliando várias dimensões da 
sustentabilidade urbana. Neste contexto, este trabalho disponibiliza através do IEUS uma nova metodologia para avaliar e 
analisar o desenvolvimento das cidades, procurando contribuir para um desenvolvimento interno das cidades mais sustentável. 
Enquanto modelo de planeamento e de gestão urbana, o IEUS avalia a dinâmica urbana, integrando várias dimensões do 
desenvolvimento sustentável de forma a avaliar o desempenho da cidade segundo as dimensões urbanas incluídas no modelo. 
Deste modo, promove uma utilização mais eficaz dos recursos e da gestão dos espaços urbanos e contribui para o 
desenvolvimento de zonas urbanas mais consolidadas e consequentemente para a sustentabilidade das cidades. Para o efeito, 
foram identificados de forma operacional indicadores urbanos sustentáveis. Seguindo uma estrutura hierárquica de cima para 
baixo e organizada segundo o Processo Analítico Hierárquico, a metodologia está estruturada em seis Domínios (dispersão e 
forma do crescimento urbano; cobertura das infraestruturas básicas urbanas; cobertura das infraestruturas viárias urbanas; 
mobilidade urbana; ocupação de zonas ambientalmente sensíveis; ocupação de zonas de risco) e organizada segundo critérios 
quantitativos, qualitativos e espaciais, que permitem fazer a avaliação. Para cada critério são definidos limites de avaliação 
(valores de referência) para o processo de normalização e para a sua utilização no modelo de avaliação multicritério. Assim, é 
possível avaliar positivamente as estratégias, se o valor for melhor que o valor de referência, ou negativamente, se o valor for 
pior que o valor de referência. As estratégias podem ainda ser consideradas neutras se o valor se situar entre o valor limite e o 
valor de referência. Os limites de avaliação são adaptados, dependendo do conhecimento existente em avaliações e 
parametrizações nacionais e internacionais para cada indicador e suas tendências. A metodologia foi testada na cidade 
portuguesa da Guarda, caracterizada por contrastes e grande diversidade de usos e ocupação do solo e com uma forte diversidade 
funcional. O caso de estudo destaca o potencial do IEUS, como ferramenta de apoio à decisão para a sustentabilidade urbana e 
para a definição de estratégias sustentáveis à escala da cidade. É possível gerar cenários que contribuem para analisar o nível de 
influência dos fatores urbanos para a sustentabilidade, o seu desempenho e, consequentemente, identificar os aspetos a 
melhorar para um bom desempenho da cidade, no contexto do desenvolvimento sustentável. O IEUS obtido para a cidade da 
Guarda atingiu um valor global satisfatório, com score igual a 0,63, para a avaliação com total compensação de critérios e risco 
neutro. Os vários cenários de avaliação, com variação da atitude de risco e de trade-off, permitem concluir quais os Domínios que 
contribuem para baixar o resultado global do Índice, e quais os Domínios que contribuem para aumentar o resultado global do 
Índice. A análise parcial dos Domínios gera novas dimensões relacionadas com a sustentabilidade urbana, designadas por 
indicadores compostos, permite realizar a análise setorial da cidade. Este trabalho destaca o potencial de um conceito amplo e 
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abrangente no processo de renovação das cidades para maior sustentabilidade e contribui para as metodologias de avaliação da 
sustentabilidade urbana. O IEUS é uma metodologia relevante para auxiliar e para fomentar o desenvolvimento urbano 
sustentável e a consolidação de áreas urbanas, de forma a empreenderem-se esforços em prol do desenvolvimento urbano, de 
forma concertada e sustentada. 
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TEIXEIRA, Dina da Conceição da Fonseca Baptista  
 
 
 
 Determinantes da Intenção Empreendedora, da Auto-Eficácia e 
da Criação de Empresa 
 
 

A presente investigação tem como objetivo analisar os determinantes da intenção empreendedora, da autoeficácia e da criação 
de empresas dos estudantes do ensino superior português. Com base neste propósito apresenta um estudo conceptual e 4 estudos 
empíricos. O estudo 1 apresenta a evolução conceptual do empreendedorismo e revela uma relação predominante entre a auto-
eficácia, a intenção empreendedora e o empreendedorismo. O estudo 2 contribui para se determinar o efeito que a experiência 
pessoal, motivação, género e expetativa de resultados tem na auto-eficácia académica dos estudantes do Ensino Superior 
português que participaram no EEP (Entrepreneurship Education Project). O estudo 3 representa uma contribuição original, uma 
vez que propõe um modelo conceptual para avaliar a importância da auto-eficácia empreendedora dos estudantes do ES 
português que participaram no EEP. O estudo 4 contribui para determinar o efeito que a expetativa de resultados e a intenção 
empreendedora têm na intenção de criação de um novo projeto empresarial dos estudantes do ES português que participaram 
no EEP. O último estudo desta investigação, estudo 5, visa analisar o efeito que o ensino do empreendedorismo (EE), experiência 
profissional, antecedentes familiares e a propensão ao risco têm na intenção empreendedora dos formandos do projeto 
“Apreender 3.0” da Região Centro de Portugal. Para testar empiricamente as hipóteses, foram utilizados dados secundários 
extraídos do EEP aplicado em Portugal e dados primários obtidos pelo projeto “Apreender 3.0” Região Centro. Do EEP foi utilizada 
uma amostra de 2052 estudantes do ensino superior português. Do projeto “Apreender 3.0” Região Centro foi utilizada uma 
amostra de 150 formandos. Este trabalho faz, por um lado, uma análise dos dados do EEP com uma especificidade em relação à 
autoeficácia dos estudantes do ensino superior português, e por outro, é feita uma análise dos dados do projeto “Apreender 3.0” 
Região Centro, com uma especificidade em relação aos determinantes da intenção empreendedora dos formandos. Para se 
proceder à análise dos dados foram utilizados testes estatísticos de regressão logística, regressão categorial, análise fatorial e 
regressão linear. Como resultados identifica-se que a Motivação e a Expetativa de Resultados tem um impacto relevante na auto-
eficácia académica dos estudantes portugueses. Identifica-se ainda que o Ensino do Empreendedorismo e a Propensão ao Risco 
têm um impacto relevante na intenção empreendedora dos formandos.  
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MONTEIRO, António Figueiredo  
 

Implementação de um SIG para a Cartografia Geotécnica em 
Áreas Urbanas – Tecnologia SIG 

 
 
A execução de cartografia em áreas urbanas confronta-se com a permanente reorganização do meio urbano, quer pelo 
aparecimento de novas construções quer pela reorganização do espaço existente, nomeadamente em zonas de reabilitação de 
edifícios. Na cartografia geotécnica em particular, a reorganização urbana permite a observação e realização de escavações, de 
fundação, abertura de valas, poços e furos de sondagem, que constituem um grande acervo de dados para a cartografia 
geotécnica, sendo que a principal dificuldade está na exposição mínima, temporal e espacial, do terreno natural. A utilização dos 
Sistemas de Informação Geográfica (SIG), no desenvolvimento da cartografia geotécnica veio dar um passo significativo, pelo 
recurso à utilização de bases de dados geográficas, novas ferramentas de análise e mais recentemente a utilização de softwares 
e plataformas livres. Desenvolveu-se ao longo deste trabalho metodologias para utilizar dados de plataformas de informação 
geográfica livres (Google maps, Bing maps e OpenStreetMap). Estes dados, devidamente tratados em software livre de código 
aberto (QGIS), poderão contribuir para se elaborar cartografia de índole geotécnica. O trabalho propõe a demonstração da 
ferramenta abrangendo várias temáticas: delimitação de áreas identificadoras do grau de alteração do granito, ângulo de atrito, 
capacidade de carga admissível e mapa de perigosidade (mapa a duas variáveis, declive e grau de alteração do granito). Outras 
temáticas poderão vir a ser tratadas, como por exemplo a delimitação de áreas com o grau de fracturação do maciço rochoso, 
parâmetros mecânicos, ou outras derivadas de informação de geologia de engenharia e/ou geotécnica. A utilização destas 
plataformas permite colmatar o limite temporal referido acima, pois permite em alguns casos, ter acesso a imagens recolhidas 
durante a execução de trabalhos de escavação, contendo dados importantes para a caracterização geológica e geotécnica da área 
em estudo. Relativamente à caracterização do grau de alteração do granito, foi numa primeira fase efetuada através de módulos 
com ligação à plataforma streetview e numa segunda fase com observação in situ. Verificou-se que não havia diferenças 
significativas entre as duas amostras. Efetuou-se uma análise estatística, utilizando o SPSS versão 25, através do teste t (t de 
student) para as amostras emparelhadas das informações recolhidas, verificou-se que não havia diferenças significativas entre a 
utilização das imagens obtidas pelo Google Street View e a observação in situ. Por último, para se obter informação 
tridimensional, foi gerado o Modelo Digital de Terreno (MDT), que permitiu posteriormente gerar o mapa de declive. Alguns dos 
temas foram sobrepostos ao MDT obtendo-se deste modo uma representação tridimensional desse mesmo tema. A 
representação destes mapas poderá ser feita através de num navegador da internet, permitindo a rotação e translação deste 
modelo tridimensional. 
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MENDES, Jorge Manuel Monteiro 
 
 
 
 

Da população às políticas: a agenda dos Governos Constitucionais em 
Portugal 
 
 
Sendo o Governo o órgão máximo de condução da política geral do país, compete-lhe estudar e apresentar propostas de solução 
para os diversos problemas com que a sociedade se debate. Neste trabalho, analisam-se as propostas (ou ausência delas) 
constantes nos Programas dos Governos Constitucionais da III República (Portugal) em matéria de Políticas de População, ou de 
políticas/medidas com impacto directo sobre a evolução e características da população em que se inserem as políticas sociais. 
 
 
Universidade de Aveiro | Portugal | 20/05/2020 | Ciências Sociais - Políticas Públicas 
 
Mendes, J. M. M. (2020). Da população às políticas: a agenda dos Governos Constitucionais em Portugal. Tese de Doutoramento: Universidade de Aveiro, Aveiro, 
Portugal. 
  



178 

 
TEIXEIRA, Marisa Filipa Ramos  
 
 
 
 

Teatro, desenvolvimento e educação comunitária: estudo de 
caso do Teatro de Pousade  
 
 
A presente tese de doutoramento versa a temática “Teatro, desenvolvimento e educação comunitária” e tem como objeto de 
estudo “o Teatro de Pousade”. Propomonos compreendê-lo, indagando a importância da tríade teatro, desenvolvimento e 
educação, como processos participativos conducentes à autonomia, participação, desenvolvimento e educação da comunidade, 
e, ainda, registar uma iniciativa social, cultural e educativa na comunidade, para a comunidade e com a comunidade. A educação 
comunitária ganha ênfase neste contexto, numa relação intergeracional e geracional, voltada para a preservação da tradição 
teatral e consubstanciada numa cadeia de transmissão e construção de saberes, que passa de geração em geração e que confere 
identidade a um povo. Neste contexto, procuramos refletir o teatro numa perspetiva comunitária, que retoma às suas origens e 
se assume enquanto necessidade humana, intrínseca aos povos, uma necessidade do viver em comum, de partilha, de festa, de 
celebração, de protagonismo, e da construção e aprendizagem na relação com o outro. Interessa-nos, portanto, preservar as 
memórias individuais e coletivas daqueles que fizeram do teatro parte integrante das suas vidas, e contribuíram, não só para a 
preservação do Drama da Paixão, tradição secular no âmbito do teatro religioso, como para a construção de novos conhecimentos 
comummente partilhados. Concomitantemente, pretende-se contribuir para o aprofundamento do conhecimento e difusão das 
metodologias teatrais, de forma a desenvolver e consolidar o teatro comunitário ao serviço da educação e desenvolvimento local, 
como um campo de conhecimento e investigação próprios, aferindo o impacto de projetos e/ou atividades teatrais na 
comunidade de Pousade. Esta investigação assenta num estudo de caso e integra uma abordagem predominantemente 
qualitativa, para assim efetivar uma melhor compreensão do fenómeno em estudo. Neste contexto de investigação as histórias 
de vida são utilizadas como a principal técnica de recolha de dados, com o objetivo de compreender e analisar um fenómeno 
coletivo, praticado por diferentes gerações. 
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MONTEIRO, Guilherme Francisco Rosa  
 
 
 
 

A geopolítica de um conflito tornado obsoleto: Antagonismos 
no processo de descolonização e de autodeterminação do 
Saara Ocidental 
 
 
A questão do Saara Ocidental não apresentou hipóteses de resolução, nos últimos quarenta anos. O território continua a ter a 
designação de território não auto-governado, por parte das Nações Unidas e, no entanto, Marrocos foi-se apropriando deste, 
enquanto que a RASD e a Frente Polisário lutam pela emancipação, que desde os anos sessenta do século XX, se enquadrava 
no direito à autodeterminação. As primeiras razões que encontramos para a manutenção do impasse, resultam das pretensões 
irreconciliáveis das partes- Marrocos e a RASD -República Árabe Saarauí Democrática, que lutam pela soberania sobre o 
território 
A irresolução do conflito do Saara Ocidental, apresenta-se assim como o resultado de graves ambiguidades na ação, de vários 
atores (UE, através da Espanha e da França) e organizações internacionais (ONU e UA). Enquanto isto, a presença de forças 
militares no Sahel, já no século XXI, ao sul do território do Saara Ocidental, continua a ser justificada militarmente no âmbito 
da política americana de Guerra Global ao Terror. 
Uma grande parte dos países da União Africana apoiam a independência do território, as Nações Unidas, não reconhecem a 
soberania de Marrocos sobre o mesmo, mantendo a força MINURSO no terreno, para controlo de potenciais agressões mútuas 
(Marrocos/Polisário), a realidade é que encontramos um conjunto de interesses ambíguos, EUA e França, que exercem pressão 
internacional, para que não se possa encontrar uma solução para o problema. Enquanto isso a China e a Rússia mantêm-se 
atentas, com distanciamento. 
Não sendo possível encontrar células terroristas no Saara Ocidental, EUA e França, continuam a pressionar as NU, alegando o 
posicionamento geográfico do território, na zona designada por Arco de Instabilidade, apoiam Marrocos a nível militar e 
financeiro, para que o reino possa servir de estado-tampão, de potenciais fenómenos terroristas no Magrebe.  
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FERREIRA, Ana Isabel Ventura Lopes  
 
 
 

Terras do Demo - Turismo e Desenvolvimento Num Território 
Literário 
 
 
Persiste a ideia de associarmos o rural a um espaço bucólico onde o progresso e o desenvolvimento teimam em não chegar. 
Ainda assim, o mundo rural, desde o último quartel do século XX, é entendido como um espaço multifuncional, embora, todavia, 
sempre associado a baixas densidades. As áreas rurais em Portugal têm vindo a sofrer nas últimas décadas alterações do ponto 
de vista demográfico, social e económico. Estas, conforme sabemos, resultam, entre outros fatores, do seu fraco dinamismo, da 
sua restrita ou uni-orientada capacidade de atração, do seu posicionamento relacional, que é repulsivo para o investimento, 
conservador (também por isso refúgio e santuário), reduzido em termos de mercado de trabalho e, sem dúvida, envelhecido. É 
recorrente associar, também, a atual situação a um posicionamento geográfico periférico face aos núcleos urbanos de maior 
dimensão. Se bem que assim possa ser assumido, no entanto, a disseminação das vias de comunicação e a melhoria significativa 
da mobilidade de pessoas, mercadorias, capitais e ideias, que parece poder deixar de ser um estigma da interioridade, não deixa 
de poder ter um duplo papel: o de facilidade de acesso, mas, também, o de facilidade de saída. A gradual perda de importância 
social e económica da agricultura desencadeou, por parte dos agentes locais, a necessidade de valorizar atividades de carácter 
não agrícola, que, embora já existentes, funcionavam frequentemente como suplemento do rendimento das famílias. Neste 
contexto, os fatores geradores de desenvolvimento são muito diversificados e, claramente, suporte da multifuncionalidade 
acima expressa, variando em função das sinergias locais, do interesse de um conjunto de entidades externas e internas, e do 
próprio conteúdo e alcance das políticas públicas. O rural reinventa-se a cada dia e uma das principais formas da sua (re)invenção 
passa pela turistificação das suas paisagens e pela valorização do seu património e dos seus recursos endógenos. Nos últimos 
anos, as obras literárias têm sido um importante instrumento de trabalho para a geografia humana e cultural pois, através delas, 
é possível obter informação acerca dos modos de vida, das características socioculturais, económicas, históricas dos diferentes 
grupos humanos e também dos contextos físicos em que habitam. A literatura pode assumir assim um papel de destaque 
enquanto veículo transmissor desta cultura e, simultaneamente, perpetuá-la ao longo do tempo, nos registos de um escritor. O 
Turismo Literário surge, então, como a corporização das palavras do autor, existindo a primazia do lugar sobre a escrita. O leitor 
passa a ser um viajante e desloca-se ao espaço geográfico em que os seus personagens estiveram e viveram. Transforma-se ele 
próprio no ator e autor da sua história. A delimitação das Terras do Demo, que é alvo de estudo do presente trabalho, tem por 
base a obra Aquiliniana com o mesmo nome. A expressão Terras do Demo foi usada por Aquilino no título do seu romance, em 
1919, e não mais deixou de estar ligada a uma área geográfica que se localiza na Beira. Podemos dizer que esta designação 
corresponde aos atuais concelhos de Aguiar da Beira, Moimenta da Beira, Penedono, Sátão, Sernancelhe e Vila Nova de Paiva. 
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