
Instituto Politécnico da Guarda

OS ESTUDANTES 
E A CIÊNCIA

Unidade de Investigação para o
Desenvolvimento do Interior (UDI)

2014

Guarda Polytechnic Institute

Researh Unit for Inland 
Development 

STUDENTS 
AND  
SCIENCE

2014







CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Cardoso, Andreia - Educação rodoviária
Cepa, Carla - Reciclar recordações: A Magia das Ciências 

Conceição, Maria Luís  - Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
Costa, Tânia - Formação de palavras

Domingos, Cristina  - Pressão Atmosférica e Diferença de Pressão
Figueira, Nancy  - Matemática, manipuláveis no ensino e aprendizagem da matemática no 1º CEB

Firmino, Lúcia - Educação, República e um Novo Paradigma de Biblioteca
Gerardo, Mariana - Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

Matos, Joana - Aprender jogando: um estudo empírico sobre o lúdico na aprendizagem 
Neves, Diana - Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

Nunes, Ana Carolina - O stress nas crianças
Pires, Carla - Valores morais

Porteiro, Ana Cláudia - Ciências experimentais no 1.º CEB: À descoberta do ar 
Regalado, Cátia - Alimentação saudável

Santos, Anita - Manipular ajuda a ensinar
Valente, Carolina - Matemática: o jogo como elemento de avaliação trimestral na educação pré-escolar

Vitorino, Micaela - Relatório da Prática de Ensino Supervisionada

DIREITO, CIÊNCIAS SOCIAIS E SERVIÇOS
Almeida, Hélder - As redes de colaboração e a oferta turística da Serra da Estrela 

Carvalho, Cláudia - O património rural como recurso propulsor do desenvolvimento turístico local
Craveiro, Maria Fernanda - Contributo das áreas rurais para o desenvolvimento do concelho da Guarda

Soares, Cláudia - Desenvolvimento turístico integrado e sustentável no Município da Guarda 

ECONOMIA, GESTÃO E CONTABILIDADE
Almeida, Rita - Sistema de Gestão da Responsabilidade Social: Um Caso de Estudo da Indústria da Bebidas

Augusto, Susana - Análise Económica-Financeira: Um caso do sector da Construção Civil e Obras Públicas
Canotilho, Carla - Relatório de atividade profissional 

Carlos, João - O Contributo da Inspeção-Geral no Controlo Interno das entidades tuteladas pelo MSSS
Cerqueira , Cátia - Unidades Termais e Desenvolvimento, Gestão e Qualificação das Temas do Cró

Costa, Sara - A sociedade de informação nos sistemas de saúde. 
Costa, Sandra - Relatório de Atividade Profissional - Forlife, Desporto e Bem-estar

Cruz, António - O sistema de Segurança Interna e os modelos de Polícia: A Polícia que os Polícias querem
Duvergé, Sandra - A comunicação e as relações internacionais

Fernandes, Teresa - O Impacto da Contratação Eletrónica na Contratação Pública das Autarquias Locais
Ferreira, Nuno - Marketing Familiar: o marketing aplicado à gestão familiar

Gama, Nuno - Gestão/A Viabilidade Invernal em Portugal
Gomes, Ana Cristina - Inovação nos Serviços

Gomes, Carlos - Reforma da Administração Pública de Cabo Verde.
Louro, Ana Catarina - Modernização da Administração Pública

5

6

Índice

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

11

13

15

19

20

21

22



34

33

32

31

30

29

28

27

Mendes, Sara - Padrões Culturais e Capacidade de Inovação
Morgadinho, Ana Maria - Segurança, higiene e saúde no trabalho

Pires, Ângela - A evolução da prática de divulgação da informação ambiental
Pires, Susana - A formação tarifária nos sistemas de abastecimento de água e saneamento

Redondo, Sandra - Comunicação Verde: consumo de produtos de eficiência energética no setor doméstico
Regalo, Aldina - Parque Arqueológico do Vale do Coa e Museu do Coa: proposta para um novo modelo de gestão

Ribeiro, Zita - O Regime do Acesso ao Direito e aos Tribunais - A Concessão da Proteção Jurídica pela SS
Silva, Paula - O Programa Operacional Transfronteiriço e a Coesão do Território

Vieira, Sandra -A Logística das IPSS-Estudo de Caso do Distrito da Guarda

EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E ARTES DO ESPECTÁCULO
Bárbara, Eduardo - Atitudes dos Estudantes do Ensino Secundário face à Atividade Física

Barbosa, António - Relatório de Estágio Profissionalizante
Correia, Lígia -Motivação para a prática de exercício físico 

Cruz, Ana Augusta - Qualidade do Treinador do Século XXI 
Domingues, Christopher  – GandraFit

Duarte, Rui - Relatório de Estágio Profissionalizante
Farinha, Ricardo - Relatório de Estágio Profissionalizante  

Garcia, Pedro - Planeamento, conceção e realização de uma época desportiva
Leite, Belarmino - Diferenças da Inteligência Emocional Percebida em Praticantes de Treinos Aeróbicos e Anaeróbicos 

Oliveira, Margarete - Atividades de Grupo e Stress
Pereira, Diogo - A Motivação para a Prática da Atividade Física na Terceira Idade

Pires, Sílvia - Treino multicomponente em idosos ativos 
Sousa, Hugo - Relatório de Estágio Profissionalizante

Rodrigues, Maria Edite - Benefícios Psicológicos e Físicos da Prática Regular de Atividade Física em Idosos

SAÚDE
Afonso, Susana - Vivências do Adolescente em Ambiente de Cuidados de Saúde Pediátricos

Andrade, Elisabete - A Prática do Aleitamento Materno Exclusivo 
Lucas, Joana - Hábitos Alimentares dos Estudantes do Ensino Superior

Lucas, Sílvia - Preocupações parentais dos pais adoptivos
Marques, Paula - Representação Social do Enfermeiro para a criança em Idade Escolar 

Martins, Carla - As dificuldades do cuidado informal na prestação de cuidados ao idoso. 
Martins, Maria Julieta - A sobrecarga dos cuidadores informais de idosos dependentes no concelho de Belmonte

Matos, Marta - Qualidade de vida do idoso institucionalizado

TECNOLOGIA
Alfaiate, João - Segurança em Bluetooth para Dispositivos Móveis

Baltazar, Mário -Sistema Pericial para Dispositivos Móveis com Base em Computação na Nuvem
Cairrão, Carlos - Projeto, Licenciamento, Fiscalização de Obra e Avaliação Imobiliária

Jacinto, Patrícia - Sistemas de Informação e Comunicação nos Institutos de Emprego. 
Lisboa, Inês - PA/PI - Qualidade Química e Biológica do Ar da Guarda

Taboada, Frederico - Implementação de um Guia Turístico Digital baseado em Dispositivos Móveis

26

23

24

25

27

38

37

36

35
34

40

39

41

38









Ciências da Educação e 
Formação de Professores

Ciências da Educação e 
Formação de Professores

Projeto de Pesquisa
PES - Reciclar recordações - A Magia das Ciências
Resumo do Trabalho Desenvolvido
As práticas pedagógico-didáticas devem criar 
condições que favoreçam de modo interrelacionado 
a literacia científica e o desenvolvimento harmonioso 
da criança com vista à sua integração plena na 
sociedade, como ser crítico, reflexivo, autónomo, 
solidário e preservador dos valores culturais e morais. 
O educador deve utilizar métodos e estratégias de 
ensino, cujas explorações didáticas tirem partido dos 
recursos e condições existentes no meio próximo. A 
facilidade e a vivacidade de recordar, permite fomentar 
nas crianças o estabelecimento de relações entre 
memória, consciência, emoção, o reviver e o viajar até 
ao passado, fomentando a imaginação. Vários estudos 
têm mostrado que as atividades práticas em ciências 
criam oportunidades para as crianças expressarem as 
suas conceções, apresentarem soluções/explicações/
conclusões, juízos de valor e aprender a decidir sobre 
opções a tomar em relação a situações reais, vindas 
do meio onde se integram. A educação em ciências, 
na educação Pré-Escolar, encontra-se preconizada 
na área do Conhecimento do Mundo e visa despertar, 
na criança, a curiosidade e o desejo de descobrir e 
aprender sobre o mundo que 
a rodeia, numa perspetiva de 
transversalidade dos conteúdos 
a abordar. Neste contexto e 
partindo do pressuposto que 
a educação se baseia num 
conjunto de premissas sociais, 
culturais, individuais e coletivas, 
desenvolveu-se, implementou-
se e avaliou-se o trabalho de 
projeto, Reciclar Recordações – 
A Magia das Ciências, inserida 
no projeto educativo – Reciclar 
Recordações. O grupo era 
constituído por dezasseis crianças, com idades 
compreendidas entre os quatro e os seis anos 
de idade, de um jardim-de-infância da cidade da 
Guarda. As estratégias de abordagem no conjunto 
de atividades desenvolvidas visaram a educação em 
ciências tendo como orientação o desenvolvimento de 
valores de preservação do património cultural. Neste 
sentido, concebemos e desenvolvemos atividades 
práticas, como “O Segredo dos Sabonetes”, nas 
quais as explorações didáticas envolveram sempre o 
levantamento das conceções prévias das crianças.

Mestrado: 

Educação 

Pré-escolar e 
Ensino do 

1º Ciclo do 

Ensino Básico

Orientador: Prof.ª 

Doutora Maria 
Ferreira

Cepa,
Carla Filipa Arezes 

Cardoso,
Andreia Filipa Ribeiro

Projeto de Pesquisa
PES - Educação rodoviária
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A necessidade de edificar uma prática educativa 
de qualidade adaptada às necessidades e 
interesses dos educandos, conduziu-nos ao 
aprofundamento e à reflexão da temática sobre o 
papel do educador/professor face ao processo de 
seleção e implementação de estratégias de ensino e 
aprendizagem, na abordagem da temática “Prevenção 
de acidentes rodoviários”. Neste 
contexto, o objetivo desta 
pesquisa é o de demonstrar 
como, através da exploração 
de diversas atividades de 
carater lúdico, os educadores/
professores conseguem incutir 
nas crianças desde tenra idade 
comportamentos e atitudes 
corretas no que concerne a 
esta temática.  Este estudo 
surgiu devido ao facto de, cada 
vez mais, a sinistralidade rodoviária ser uma das 
problemáticas sociais do nosso país, situando-o 
no topo das estatísticas. Nesta perspetiva, torna-se 
urgente enfrentar este problema, sendo uma das 
formas de o fazer e talvez a mais eficaz, segura e 
duradora, a educação para a cidadania rodoviária, 
uma vez que o fator humano é a principal causa de 
acidentes rodoviários. Neste âmbito torna-se urgente 
responder de forma pronta e eficaz a todos os perigos 
rodoviários e por isso é de extrema importância 
privilegiar a educação rodoviária nas nossas Pré 
escolas e escolas do 1º CEB, desenvolvendo para 
tal um conjunto de ações pedagógicas, capazes de 
levar as crianças, de uma forma lúdica, a interiorizar 
as regras de circulação.
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Mestrado: 

Educação 

Pré-escolar e 
Ensino

do 1º Ciclo do 
Ensino Básico

Orientador: Prof. 

Doutor Carlos Reis
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Mestrado: 

Gestão 

Administração 
Pública

Orientador: Prof. 
Jorge Manuel 
Monteiro Mendes

Tânia Filipa Gomes 
Costa, 

Mestrado: 

Gestão 

Administração 
Pública

Orientador: Prof. 
Jorge Manuel 

Monteiro Mendes

Projeto de Pesquisa
Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O presente documento é o Relatório Final de Estágio 
enquadrado no regulamento n.º 82/2012, o qual 
contempla três componentes essenciais. Na primeira 
faz-se o enquadramento das instituições onde se 
encontra a contextualização legal da formação 
de professores e as escolas que acolheram o 
processo de PES. Na segunda parte apresenta-se a 
descrição do grupo/turma e do 
processo de Prática de Ensino 
Supervisionada. Por fim, na 
terceira parte, desenvolvemos 
uma proposta de uma prática 
docente relacionada com a 
superação de um problema e/ou 
implementação de uma medida 
relativa ao tema escolhido, 
diretamente relacionada com os 
programas das áreas disciplinares, do ciclo onde se 
realizou o estágio. Esta proposta realizou-se na PES 
II, na Escola Básica n.º 1 do Espírito Santo, com 
os alunos do 4.º ano, tendo como tema “Outdoor 
Learning”. O desenvolvimento do mesmo ocorreu 
através de uma visita de estudo a uma zona rural. 
Os alunos foram distribuídos por grupos e seguiram 
mensagens que continham instruções, problemas e 
recolha de objetos, bem como um mapa previamente 
analisado. Estas mensagens foram elaboradas com 
os conteúdos abordados anteriormente nas áreas 
de Português, Matemática e Estudo do Meio. Os 
resultados obtidos foram bastante satisfatórios já que 
os alunos conseguiram trabalhar em grupo, seguir 
instruções, resolver problemas e orientar-se.

Projeto de Pesquisa
PES - Formação de palavras
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A presente investigação foi realizada no âmbito do 
Mestrado em Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do 
Ensino Básico da Escola Superior de Educação, 
Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da 
Guarda, a qual apresenta o trabalho desenvolvido 
no decorrer da Prática de Ensino Supervisionada 
no Pré-Escolar (PES I) e 1º CEB (PES II). O objetivo 
deste trabalho é refletir sobre o percurso, os desafios 
diários, dificuldades e anseios gerados durante 
esta etapa, como também refletir sobre o processo 
de formação de palavras no 1º CEB. Este trabalho 
divide-se em três capítulos. No primeiro, aborda-se 
o enquadramento institucional e 
organizacional das instituições 
e dos grupos, numa primeira 
fase o Jardim de Infância das 
Lameirinhas (PES I) e, numa 
segunda, a Escola Básica 
de Santa Zita (PES II), ambas 
pertencentes ao Agrupamento 
de Escolas da Área Urbana da 
Guarda. O segundo capítulo 
diz respeito às experiências vividas com o decorrer 
dos PES I e II nos níveis de ensino. Apresenta-se 
também uma reflexão final sobre o decorrer de alguns 
momentos de aprendizagem, sendo evidenciadas 
algumas dificuldades e incertezas com o seu decorrer 
e as estratégias usadas para as colmatar. No terceiro 
capítulo apresenta-se a investigação teórica sobre a 
formação de palavras, depois aplicada no 1º CEB, 
com vista a observar este processo de enriquecimento 
vocabular nos alunos. Finaliza-se esta pesquisa com 
a análise dos resultados obtidos.

Conceição,
Maria Luís Junceiro 
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Projeto de Pesquisa
Relatório da Prática de Ensino Supervisionada - 
Pressão Atmosférica e Diferença de Pressão
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O Estágio da Prática de Ensino Supervisionada 
decorreu numa turma de 5º ano da Escola Básica 
Integrada com Jardim de Infância do Agrupamento de 
Escolas Cidade de Castelo Branco, com a presença 
dos professores cooperantes, dos professores 
orientadores supervisores e da 
mestranda. A Prática de Ensino 
Supervisionada realizou-se 
nas disciplinas de Matemática, 
História e Geografia de Portugal e 
Ciências da Natureza. Para estas 
disciplinas foram lecionadas, 
respetivamente, quatro sessões 
de 90 minutos; três sessões de 
90 minutos e duas de 45; três 
sessões de 90 e de 45 minutos. Este processo teve 
início a dois de maio de 2011 e terminou a catorze 
de junho do mesmo ano. Elaborou-se um dossier 
de estágio para cada uma destas áreas curriculares 
Este relatório tenta refletir sobre este percurso 
formativo, em termos de práticas educativas, 
estratégias implementadas, atividades desenvolvidas 
e dificuldades diagnosticadas.

Domingos,
Cristina do Patrocínio Gomes 

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

Orientador: Prof.ª 

Doutora Teresa 

Fonseca Mestrado:

Educação 

Pré-escolar e Ensi-
no do 1º Ciclo do 
Ensino Básico

Orientador: Prof. 
Doutor Pedro 
Tadeu

Figueira,
Nancy Aurora 

Projeto de Pesquisa
PES - Matemática / manipuláveis no ensino / 
aprendizagem da matemática no 1º CEB
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O regulamento nº82/2002 torna público o 
Regulamento da Prática de Ensino Supervisionada 
dos Cursos de Mestrado Habilitadores há Docência 
do Instituto Politécnico da Guarda.  Tendo por base 
este regulamento apresenta-se o relatório final dos 
ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre 
dos cursos previstos no Decreto-Lei nº43/2007, 
a funcionar na Escola Superior de Educação, 
Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico 
da Guarda.  Este relatório apresenta as atividades 
desenvolvidas ao longo da PES II.  O presente relatório 
encontra-se organizado em três capítulos, o primeiro 
referente ao Enquadramento 
Institucional (organização 
e administração escolar, e 
caracterização socioeconómico 
e psicopedagógica da turma 
de estágio. A Prática de Ensino 
Supervisionada I decorreu, no 
ensino Pré-escolar no Jardim 
de Infância da Guarda-Gare, 
com um grupo heterogéneo 
de 19 crianças, com idades 
compreendidas entre os 3 e os 5 
anos. A prática de ensino supervisionada II, decorreu, 
no 1ºCiclo do Ensino Básico, nomeadamente na 
Escola Básica Augusto Gil, com a turma B8 do 1ºAno. 
No que concerne ao segundo capitulo, “Descrição do 
Processo de Prática de Ensino Supervisionada”, este 
aborda a experiencia de ensino/aprendizagem no 
Pré-Escolar e 1ºCiclo”. O terceiro capítulo diz respeito 
ao tema escolhido, “Os materiais manipuláveis no 
processo de Ensino/Aprendizagem da matemática no 
1ºCiclo do Ensino Básico e a utilização do jogo como 
estratégia para a consolidação de conhecimentos. O 
trabalho baseou-se na pesquisa bibliográfica e nas 
situações problema ocorridas dentro da sala de aula.



Ciências da Educação e 
Formação de Professores

Ciências da Educação e 
Formação de Professores

Projeto de Pesquisa
Educação, República e um Novo Paradigma de 
Biblioteca
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A biblioteca escolar, municipal ou nacional é uma 
gaveta aberta à memória coletiva e deve estar na 
vanguarda dos rumos educacionais. No período que 
marcou a Primeira República portuguesa, onde os 
interesses em termos de instrução foram validados 
e partilhados por vários ideólogos e políticos, a 
figura do bibliotecário e a instituição biblioteca 
remanesceram em decretos e foram preocupação 
de diversos governos da época. 
Também os novos métodos 
pedagógicos e didáticos de 
incentivo à observação e à 
experimentação, bem como a 
aula aberta a outros saberes, tais 
como o contacto direto com a 
Natureza romperam com a visão 
rotineira do ensino livresco, onde 
o magíster sabia de tudo e não 
podia ser contrariado. Esses 
métodos viriam a manifestar-se, por antagonismo, na 
pedagogia catequética imprimida ao ensino depois 
de 1926. Contudo, nas primeiras décadas do século 
XX, numa fase de combate histórico pela instrução 
do povo, custaria muito descer a elevada taxa de 
analfabetismo – 75,1% em 1911 que, só a partir da 
revolução de abril de 1974 e nos anos que se lhe 
seguiram pintariam com cifra inferior. Se é verdade 
que muito ficou por fazer em termos educativos 
durante a Primeira República, devido à instabilidade 
política, às greves, manifestações sucessivas e aos 
constantes atentados à bomba, também é certo que, 
aos poucos, a instrução das massas se foi impondo, 
a cidadania se foi afirmando e a nossa identidade 
cultural com profundas raízes históricas se foi 
firmando ainda que a época fosse conturbada, quase 
anárquica, como alguns a classificaram.
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Mestrado: 

Educação 

Pré-escolar e Ensi-
no do 1º Ciclo do 
Ensino Básico

Orientador: Prof.ª 

Doutora Rosa 
Pereira

Gerardo,
Projeto de Pesquisa
PES 
Resumo do Trabalho Desenvolvido
É o culminar do trabalho desenvolvido ao longo de 
três semestres com o intuito de adquirir competências 
profissionais ao nível da docência e uma progressiva 
integração no sistema educativo, bem como de 
incutir valores como o empenho, a dedicação, a 
responsabilidade, um caráter crítico e reflexivo, 
que promovam um ensino em quantidade e de 
qualidade. Foi necessário entender a organização 
do sistema educativo português e a legislação que 
rege a educação formal no nosso país, de forma 
a compreender o meio que envolve a escola, as 
condições físicas, sociais 
e culturais que apresenta, 
conhecer a própria instituição e 
os seus recursos, para, assim, 
poder conhecer o grupo de 
crianças e os aspetos extrínsecos 
e intrínsecos que caraterizam 
cada uma, atendendo às suas 
necessidades e individualidades. 
Após o estudo teórico de todos 
os elementos que caraterizam a 
educação, o sistema educativo, 
bem como a educação formal, a observação 
apresentou-se fundamental para compreender tais 
aspetos e, posteriormente proceder a uma prática 
mais fundamentada pedagógica e cientificamente. A 
reflexão é, pois, um elemento crucial para identificar 
os pontos essenciais a incluir na planificação das 
atividades, para reconhecer quais as estratégias 
mais adequadas para explorar as diferentes áreas 
curriculares, e quais os métodos de avaliação 
apropriados, tendo sempre em conta as conceções 
prévias de cada criança. Este relatório não é só uma 
reflexão sobre a educação formal e sobre a Prática 
de Ensino Supervisionada, mas também uma ressalva 
à crescente importância dos contextos de educação 
não-formal, nomeadamente o museu, como 
complemento da educação formal e uma mais-valia 
para a formação do indivíduo, nomeadamente ao nível 
das Ciências.

Mariana Trindade Esteves da Costa 

Mestrado: 

Educação 

e Organização de 

Bibliotecas 

Escolares

Orientador: Prof. 
Doutor Carlos Reis

Firmino,
Lúcia Pires do Chão 
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Mestrado: 

Educação 

Pré-escolar e 

Ensino do 1º Ciclo 
do Ensino 

Básico

Orientador: Prof. 
Doutor Carlos Reis

Projeto de Pesquisa
PES - Aprender jogando: um estudo empírico sobre o 
lúdico na aprendizagem
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O presente documento constitui o Relatório Final 
de Estágio, concebido no âmbito do Mestrado em 
Educação Pré-Escolar e Ensino do Primeiro Ciclo 
do Ensino Básico, da Escola Superior de Educação, 
Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da 
Guarda. De acordo, com o referido no regulamento da 
Prática de Ensino Supervisionada 
do curso de mestrado habilitador 
à docência mencionado, neste 
relatório apresentam-se os dois 
estágios concretizados, no Pré-
Escolar e no primeiro ciclo do 
ensino básico, consistindo de 
três componentes fundamentais: 
(1) o Enquadramento Institucional 
(organização e administração 
escolar); (2) a descrição do 
Processo de Prática de Ensino 
Supervisionada baseada numa reflexão cuidadosa 
de todo o percurso de formação efetuada (incluindo 
a caraterização socioeconómica e psicopedagógica 
das turmas de estágio) e (3) a apresentação de um 
trabalho de investigação no contexto educativo de 
Pré-escolar, relativamente a uma prática pedagógica 
planeada e direcionada, suscetível de melhorar as 
competências cognitivas e sociais de cada criança do 
grupo onde decorreu o estágio. Neste contexto, foi 
realizada uma avaliação das diversas competências 
cognitivas e sociais do grupo de crianças do Pré-
Escolar, após a implementação de uma prática 
pedagógica planeada e direcionada para a aquisição 
de competências, privilegiando a componente lúdica 
associada ao jogo didático, procurando motivá-las 
para o envolvimento da aprendizagem. Evidenciando 
a relação das competências adquiridas durante o 
jogo, com as habilitações literárias dos pais das 
crianças. Os resultados obtidos sugerem que a 
implementação de atividades didáticas, como os 
jogos realizados, promovem o desenvolvimento de 
diversas competências nos alunos, não devendo, por 
isso, ser menosprezado o caráter lúdico das mesmas, 
revelando-se uma mais-valia na idade pré-escolar 
para o desenvolvimento integral da criança.

Matos,
Joana Patrícia Filipe 

Mestrado: 

Educação 

Pré-escolar e Ensi-
no do 1º Ciclo do 
Ensino Básico

Orientador: Prof.ª 

Doutora Maria 

Ferreira

Projeto de Pesquisa
PES
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A Prática de Ensino Supervisionada, concretizada 
na educação pré-escolar e no ensino do 1º ciclo 
do ensino básico, permitiu explorar em contexto de 
sala de aula (componente prática) os conteúdos 
teóricos tratados nas diversas unidades curriculares 
no decorrer do mestrado. Assim, neste relatório: 
enquadramos a organização e administração 
escolar, tendo em conta as caraterísticas do meio 
envolvente e dos estabelecimentos de educação e 
ensino, bem como a caraterização socioeconómica 
e psicopedagógica do grupo 
e da turma; descrevemos e 
refletimos sobre as experiências 
de ensino e aprendizagem; 
e apresentamos o estudo de 
investigação-ação “As atividades 
práticas-experimentais em 
ciências e as aprendizagens 
da criança com necessidades 
educativas especiais: Proposta 
de práticas pedagógicas 
inclusivas na educação pré-
escolar”.  O estudo desenvolvido enquadra-se na área 
do ensino de ciências, designada na educação pré-
escolar por área do conhecimento do mundo. Dentro 
desta, explorámos a temática dos estados físicos 
da água. Construímos percursos de aprendizagem, 
utilizando como metodologia as atividades práticas-
experimentais. A problemática de investigação 
neste estudo foi compreender se as atividades 
práticas-experimentais em ciências contribuem para 
as aprendizagens da criança com necessidades 
educativas especiais. A metodologia adotada foi a 
de investigação-ação e trabalhamos com um grupo 
de crianças, com 4 anos, de um Jardim de Infância 
de Pinhel integrado no Agrupamento de Escolas de 
Pinhel. Com o presente estudo pudemos concluir que, 
no decorrer das atividades práticas- -experimentais, 
a criança com necessidades educativas especiais 
apresentou um envolvimento similar ao das restantes 
crianças do grupo e, no final de tais atividades, 
a mesma revelou aquisição de aprendizagens. 
Verificámos igualmente que, a realização de atividades 
práticas- -experimentais em ciências, na educação 
pré-escolar, são um excelente meio de inclusão das 
crianças com necessidades educativas especiais.

Neves,
Diana Sofia Barroco 
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Mestrado: 

Educação 

Pré-escolar e 

Ensino do 1º Ciclo 
do Ensino 

Básico

Orientador: Prof.ª 

Doutora Filomena 

Velho

Projeto de Pesquisa
PES - O stress nas crianças
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Esta praxis foi concretizada em dois contextos 
escolares diferentes: pré-escolar e 1.º ciclo, 
onde desempenhei funções de docência, tendo 
a possibilidade de verificar que aprendizagens 
as crianças adquiriram, no que concerne ao 
desenvolvimento de competências. É desenvolvida 
a temática do stress nas crianças, abordando as 
suas várias facetas, procurando 
responder às dúvidas iniciais 
e analisando com detalhe as 
suas causas e consequências. 
O stress é intrínseco à natureza 
humana e só deixa de existir 
depois da morte, sendo um 
acontecimento existencial com 
que se tem de aprender a 
lidar. Os nossos corpos estão 
preparados para sentir stress e 
reagir. O stress é a resposta a 
uma alteração que requer um 
reajustamento e uma adaptação, sendo possível 
controlá-lo. A capacidade de o controlar está ligada 
à capacidade de como escolhemos lidar e responder 
às situações “stressantes”: a nossa capacidade 
de resiliência. A análise dos dados obtidos pelos 
questionários demonstrou que as crianças sentem 
stress, apresentando determinados sintomas que 
são consequência desse fator. Todos possuímos 
recursos para reagir às mudanças. As causas do 
stress podem variar de pessoa para pessoa.

Nunes,
Ana Carolina Freitas 

Mestrado: 

Educação 

Pré-escolar e Ensi-
no do 1º Ciclo do 
Ensino Básico

Orientador: Prof.ª 

Doutora Filomena 
Velho

Pires,
Carla Susana 

Projeto de Pesquisa
PES - Valores morais
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O ser humano constrói a sua personalidade e caráter 
através da interiorização dos valores aceites pela 
sociedade visando a integração. Assim sendo, terá 
que se ter em consideração que os anos de educação 
pré-escolar, que correspondem à faixa etária dos 3 
aos 6 anos, são fundamentais no desenvolvimento 
da personalidade e na interiorização de normas 
sociais. Justifica-se assim a 
escolha desta temática, sendo 
o livro explorado neste contexto 
“Adivinha quanto gosto de ti”, de 
Sam Mc Bratney e Anita Jeram, 
já que vai ao encontro dos 
valores/ sentimentos. Pretendi 
pois abordar o livro para realçar 
a importância do conto e das 
leituras no desenvolvimento 
da criança. Podemos então 
constatar que existe uma interdisciplinaridade clara 
entre as diferentes matérias, nesta e noutras faixas 
etárias, sendo que os valores estão presentes 
em todas as atividades atendendo às alterações 
constantes com a evolução dos tempos e que é 
necessário orientar as crianças para que estas saibam 
discernir o bem do mal, o correto do incorreto. A 
elaboração deste projeto perspetiva a modificação 
dos comportamentos exibidos pelo grupo para que 
exista e se desenvolva a cooperação, amizade e 
consciencialização progressiva de cada um, como 
ser único e respeitável.
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Mestrado: 

Educação 

Pré-escolar e Ensi-
no do 1º Ciclo do 

Ensino Básico

Orientador: Prof.ª 

Doutora Maria 

Ferreira

Projeto de Pesquisa
PES - Ciências experimentais no 1.º CEB - À 
descoberta do ar
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A proposta que se desenvolveu consistiu na 
idealização, conceção, implementação e avaliação 
educativa de uma estratégia de intervenção 
pedagógica no âmbito das ciências experimentais, 
perspetivando um desenvolvimento global do 
aluno, adquirindo um pensamento científico de 
pesquisa que lhe permita envolver-se, ativamente, 
na (re)construção do seu conhecimento científico, 
proporcionando aprendizagens significativas e ativas 
de forma mais eficaz e exequível, centrando as 
atividades experimentais num método construtivista 
e de cooperação. Os sujeitos que integraram 
este estudo, Ciências Experimentais no 1º Ciclo 
do Ensino Básico – À descoberta do ar, foram os 
alunos da turma do 1º ciclo, que contempla dois 
níveis de escolaridade diferentes, 1º e 3º ano, onde 
efetuámos a Prática de Ensino Supervisionada II. 
Na proposta de prática docente que apresentamos 
seguimos como metodologia o trabalho experimental. 
Valorizamos o facto de a turma ser constituída 
por dois níveis de escolaridade. Foi fomentada 
a autonomia, responsabilidade e cooperação. O 
roteiro de aprendizagem que 
implementámos teve subjacente 
um grau de dificuldade e 
exigência apreciável, atendo 
sempre aos ritmos de 
aprendizagem de cada criança. 
Podemos constatar, através 
das aprendizagens realizadas 
pelos alunos, que as atividades 
experimentais são promotoras 
de aprendizagens significativas, 
ativas, de um emergir de um 
pensamento científico, de um desenvolvimento 
global do aluno, e ainda de conceber um clima de 
sala de aula de cooperação, ajuda, colaboração, 
compreensão e bem-estar.

Porteiro,
Ana Cláudia Alves 

Regalado,

Mestrado: 

Educação 

Pré-escolar e Ensi-
no do 1º Ciclo do 
Ensino Básico

Orientador: Prof.ª 

Doutora Maria 

Ferreira

Projeto de Pesquisa
PES - Alimentação saudável
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O objetivo principal deste projeto foi o incutir e 
sensibilizar as crianças para a necessidade de 
adoção de comportamentos saudáveis de forma 
a beneficiar a sua saúde e o seu bem-estar. Estes 
comportamentos referem-se, sobretudo, à realização 
de uma alimentação saudável e à prática de atividade 
física. Ao terem em conta estes comportamentos 
as crianças estão a prevenir-
se de doenças crónicas. A 
Educação para a Saúde é 
uma área essencial e deve ser 
desenvolvida com as crianças 
desde a Educação Pré-escolar. 
Para tal, o educador tem que 
desenvolver atividades que 
abordem os temas pretendidos, 
sendo que estas têm que ir 
ao encontro dos interesses 
das crianças, bem como das suas necessidades. 
Ao desenvolver atividades no âmbito da saúde é 
fundamental a utilização de recursos educativos, 
tais como a Roda dos Alimentos. Esta ferramenta 
é para nós uma peça importante do puzzle de 
desenvolvimento do tema tratado. Neste sentido, 
reforçamos ao longo do projeto a importância da 
aquisição de hábitos alimentares na infância e, por 
conseguinte, a importância da educação alimentar 
quer no seio familiar, quer nas instituições escolares. 
É nosso intuito refletir, ainda, na importância das 
aprendizagens precoces, sendo estas fundamentais 
ao nível da educação da saúde. Com o concluir deste 
trabalho consideramos fundamental iniciar, desde 
cedo, com as crianças em Educação Pré-escolar o 
desenvolvimento destes temas pertinentes para o seu 
futuro, assim como a área de Educação para a Saúde 
faz sentido existir ao longo de toda a frequência 
escolar.

Cátia Sofia Simão 
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Mestrado: 

Educação 

Pré-escolar e Ensi-
no do 1º Ciclo do 
Ensino Básico

Orientador: Prof. 

Doutor Pedro 
Tadeu

Projeto de Pesquisa
PES - Matemática - o jogo como elemento de 
avaliação trimestral na educação pré-escolar
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A minha PES foi realizada com dois grupos distintos: 
inicialmente no jardim-deinfância da Póvoa do Mileu, 
com um grupo heterogéneo de crianças na faixa 
etária entre os três e os seis 
anos. Posteriormente, na escola 
básica de Santa Zita com um 
grupo de alunos de primeiro e 
terceiro anos de escolaridade, 
respetivamente com idades 
compreendidas entre os cinco/
seis anos e oito/nove anos. Este 
trabalho começa por apresentar 
uma breve contextualização de 
ambas as instituições, bem como 
a respetiva caracterização dos 
grupos de crianças. Segue-se a descrição e reflexão 
acerca das experiências educativas realizadas em 
cada um dos contextos. Termina com um estudo de 
caso e respetiva proposta de prática docente que se 
foca na elaboração de um jogo, o Jogo da Primavera, 
como elemento de avaliação trimestral em contexto 
pré-escolar.

Valente,
Carolina Maria Pombal Domingos 

Mestrado: 

Educação 

Pré-escolar e 
Ensino do

1º Ciclo do 

Ensino Básico

Orientador: Prof.ª 

Doutora Urbana 

Maria Bolota 

Cordeiro

Projeto de Pesquisa
PES - Manipular ajuda a ensinar
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Este trabalho tem como principais objetivos incidir e 
refletir sucinta e criticamente sobre alguns aspetos 
pertinentes, durante as Práticas Pedagógicas (P. E. e 
l C.E.B) e aprofundar um tema relevante para a prática 
de ensino, após a habilitação do mestrado à docência. 
Salientamos a pertinência destes objetivos, tendo 
em consideração que é imprescindível responder às 
funções essenciais da educação, 
a crítica ou individualizadora e 
a socializadora, visando uma 
formação geral, total, global e 
integral, preconizada na Lei de 
Bases do Sistema Educativo, 
(L.B.S.E., 2005, art° 7°, a)). 
Nesta perspetiva, o educador 
deve tentar desenvolver ao 
máximo todas as capacidades 
e aptidões do aluno, 
promovendo-o, como Pessoa 
e de forma integral, a todos os 
níveis: motor, físico, cognitivo, 
intelectual, social, moral, ético, cívico, psíquico e 
afetivo. Consequentemente, o docente tem de 
saber interrelacionar a teoria e a prática, o saber 
académico e o saber pedagógico, pondo em prática 
os saberes que adquiriu ajudando as crianças a 
descobrirem os seus conhecimentos e a construírem 
o seu próprio saber, efetuando assim, aprendizagens 
ativas, significativas, diversificadas, integradas, 
socializadoras e facilitadoras de novas aprendizagens. 
(O.C.P..2006: 23). No que concerne à estrutura deste 
relatório, este divide-se em três principais capítulos. O 
primeiro incide no enquadramento institucional, a nível 
da organização e administração escolar, além, da 
caraterização socioeconómica das turmas, relativas 
às P.E.S. Incluímos também uma análise crítica e 
reflexiva, relativamente à descrição do processo da 
P.E.S., salientando o trabalho desenvolvido nalgumas 
regências e sucinta autoavaliação das mesmas. Estas 
competências devem ser sempre perspetivadas. 
Visando uma melhoria da atividade docente, através 
da reflexão “na ação”, “da ação”. “sobre a ação” e 
“para a ação”, com um caráter prospetivo no futuro, 
permitindo uma exequibilidade, cada vez mais 
consciente, proveitosa, rentável e de qualidade.

Santos,
Anita Maria Reis 
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Formação de Professores

Mestrado: 

Gestão e 

Sustentabilidade 
no Turismo

Orientador: Prof. 

Doutor Gonçalo 

José Poeta 

Fernandes

Projeto de Pesquisa
As redes de colaboração e a oferta turística da Serra 
da Estrela 
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A presente dissertação efetua uma investigação 
exploratória sobre os processos de colaboração 
empresarial na oferta turística da 
Serra da Estrela. O estudo analisa 
as relações interorganizacionais 
promovendo uma “retrato” sobre 
as experiências colaborativas, 
identificando o grau, o nível e 
a significância das relações de 
colaboração. Conclui-se que 
as caraterísticas dos agentes 
turísticos da Serra da Estrela 
adaptam-se ao desenvolvimento 
de um modelo cooperativo 
de base horizontal com partilha de informação, de 
recursos, de atividades e de objetivos. O modelo 
colaborativo na Serra da Estrela deve estar focado 
em ações de “incoming” contribuindo para resolver as 
dificuldades estruturais manifestadas pelos agentes 
turísticos.

Almeida,
Hélder José de Sousa 
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Mestrado: 

Educação 

Pré-escolar e Ensi-
no do 1º Ciclo do 
Ensino Básico

Orientador: Prof.ª 
Doutora Filomena 
Velho

Projeto de Pesquisa
Relatório da Prática de Ensino Supervisionada
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Neste relatório final da Prática de Ensino Supervisionada, 
o primeiro capítulo, aborda o enquadramento 
institucional e caracterização sociopedagógica dos 
alunos, dando a conhecer o meio onde foi realizada 
a Prática de Ensino Supervisionada, nos dois ciclos, 
pré-escolar e 1.ºciclo, já no segundo capítulo foi 
elaborado um resumo das atividades realizadas ao 
longo das duas Práticas de 
Ensino Supervisionadas. No 
terceiro capítulo, o principal 
objetivo foi desenvolver o tema 
de ensino, abordando uma outra 
forma de ensinar e compreender 
o que leva pais/educadores/
tutores a optarem por outra via 
de ensino, sem ser o ensino 
institucionalizado. A educação 
tem um papel predominante 
na transmissão de conhecimentos, ao admitir 
instruir e contribuir, para um futuro mais promissor. 
As estratégias são inúmeras, com vista ao seu 
melhoramento. Contudo, vai sendo cada vez mais 
frequente a descrença pelo ensino institucionalizado. 
Como tal, será o ensino doméstico uma via fiável 
para a aprendizagem? Serão capazes os pais e/
ou os encarregados de educação doutrinar o seu 
educando? As respostas a estas questões só poderão 
ser delineadas, ao procurar compreender as causas 
e os efeitos desta modalidade de ensino. Assim, este 
capítulo engloba na primeira parte o que se entende 
por ensino doméstico, quais as razões para se optar 
por este ensino em Portugal, as suas vantagens e as 
suas desvantagens.  Numa segunda parte abarca 
um pequeno estudo através de alguns questionários 
feitos a pais/tutores que optaram por esta via de 
ensino. Este estudo permite que se compreenda o 
aumento do ensino doméstico em Portugal e se este 
é um ensino viável quando se fala na qualidade das 
aprendizagens alcançadas pelos educandos.

Vitorino,
Micaela Filipa Castro 
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Mestrado: 

Gestão e 

Sustentabilidade 
no Turismo

Orientador: Prof. 

Doutor Manuel 

Brites Salgado

Maria Fernanda Fernandes 
Projeto de Pesquisa
Contributo das áreas rurais para o desenvolvimento 
do concelho da Guarda
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O presente trabalho tem por objetivo principal a 
avaliação da importância que os territórios rurais 
assumem no desenvolvimento turístico do concelho 
da Guarda. Para dar cumprimento ao objetivo proposto 
foi efetuada uma pesquisa bibliográfica que conduziu 
a uma reflexão teórica sobre o tema, que nos permitiu 
identificar e avaliar as componentes da oferta e da 
procura turísticas, bem como os impactes causados 
pela mesma procura. Com a revisão da literatura 
foi possível construir um modelo de investigação 
que nos permitiu aferir sobre 
a importância atribuída ao 
desenvolvimento turístico nas 
áreas rurais, comprovando que 
este pode ser um catalisador do 
desenvolvimento dos territórios 
rurais. Neste sentido foi aplicado 
um questionário de respostas 
abertas a todos os responsáveis 
autárquicos das freguesias rurais 
do concelho em apreço, bem 
como aos agentes privados a operar na área turística. 
A elaboração deste trabalho permitiu aferir sobre o nível 
de desenvolvimento turístico em determinadas áreas 
rurais do concelho da Guarda. Estabelecendo um 
certo paralelismo entre o setor público e privado. Após 
a apresentação e a análise da informação recolhida 
junto das fontes primárias referidas, observamos de 
imediato que os impactes turísticos nos territórios 
rurais do concelho da Guarda são, ainda, muito 
ténues. Na realidade, existe efetivamente motivação 
e determinação notórias, quer no setor público quer 
no setor privado, no sentido de se reorganizar ou 
reinventar o modelo de desenvolvimento turístico 
prevalecente até agora.

Mestrado: 

Gestão e 

Sustentabilidade 

no Turismo

Orientador: Prof.ª 

Doutora Anabela 

da Naia Sardo

Projeto de Pesquisa
O património rural como recurso propulsor do 
desenvolvimento turístico local: proposta de criação 
do Ecomuseu da Cordinha (Projeto aplicado/projeto 
de investigação)
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Tendo como primado fundamental a necessidade de 
desenvolvimento do território, baseado no conceito 
crucial de sustentabilidade, o Ecomuseu da Cordinha 
– Terra Viva tem como objetivos inventariar o património 
cultural material e imaterial do 
território da Cordinha, concelho 
de Oliveira do Hospital, distrito 
de Coimbra, Portugal, tendo em 
vista a sua posterior recuperação, 
salvaguarda e valorização, 
especialmente os exemplos que 
apresentem particular interesse 
patrimonial. Tratando-se de 
uma zona predominantemente 
rural, os bens patrimoniais relacionados com as 
atividades agrícolas, a arquitetura popular e o modus 
vivendi comunitário serão o alvo privilegiando da 
estratégia do EmC – Terra Viva, proporcionando o 
reencontro com a identidade cultural local, numa 
perspetiva de desenvolvimento sustentável. Uma 
vez que, atualmente, os interesses económicos são 
indissociáveis das políticas de desenvolvimento, o 
EmC –Terra Viva visa encontrar mecanismos que 
permitam a criação de riqueza na região, através 
da conceção de fontes de rendimento alternativas, 
incentivo a novas ideias de negócios que gerem 
postos de trabalho e atraiam investimento, tendo como 
recursos primários o potencial endógeno local. Nesta 
perspetiva, o EmC – Terra Viva, assumindo o papel 
aglutinador de parcerias público-privadas, facilitará a 
dinamização de projetos de vocação turística, que 
aproveitem o património cultural rural, diversificando a 
oferta de produtos e serviços, passível de transformar 
a região no polo de atração turística. O EmC – Terra 
Viva anseia ser um espaço de memória vocacionado 
para o desenvolvimento, rumo a um futuro auspicioso.

Craveiro,Carvalho,
Cláudia Sofia Borges 
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Mestrado: 

Sistemas 

Integrados de 
Gestão

Orientador: Prof.ª 

Doutora Maria de 
Fátima dos 

Santos David

Projeto de Pesquisa
Sistema de Gestão da Responsabilidade Social: Um 
Caso de Estudo da Indústria da Bebidas
Resumo do Trabalho Desenvolvido
As empresas enfrentam, atualmente, crescentes 
preocupações e desafios, porque, por um lado, a 
sua responsabilidade social deve ser uma constante 
preocupação no desenvolvimento da sua atividade 
económica, aumentando a sua competitividade 
empresarial e atingindo o bem-estar coletivo e, 
por outro, enfrentam fortes constrangimentos de 
recursos, os quais são escassos para necessidades 
infinitas. Assim, reconhece-se a necessidade do 
planeamento, implementação 
e controlo de um sistema de 
gestão da responsabilidade 
social (SGRS), bem como da 
definição da uma estratégia 
de sustentabilidade, como 
determinantes para o sucesso 
económico, o desenvolvimento 
social e ambiental da sociedade 
na qual as empresas se 
encontram inseridas, no âmbito 
de um quadro eficiência, 
eficácia e economia de recursos, bem como de 
elevados padrões de qualidade. Como metodologia 
de investigação, o presente projeto aplicado 
propõe, numa primeira parte, uma análise teórica, 
que através da revisão de literatura contextualiza a 
responsabilidade social, em geral, e cada sistema 
integrado de gestão, em particular, quer a nível 
nacional, quer a nível internacional, nas suas diferentes 
aspetos, modelos e diretrizes. Numa segunda parte, 
o projeto aplicado desenvolve uma análise empírica 
através de um estudo de caso, dado que o mesmo 
implica uma investigação e conhecimento profundo de 
uma empresa da indústria de bebidas, com utilização, 
numa primeira fase, de um método narrativo de tipo 
interpretativo e numa segunda fase uma análise 
estatística de tipo construtivo.

Almeida,
Rita Isabel Miranda 

Economia, Gestão e 
contabilidade

Mestrado: 

Gestão e 

Sustentabilidade 
no Turismo

Orientador: Prof. 
Jorge Manuel 
Mendes

Projeto de Pesquisa
Desenvolvimento turístico integrado e sustentável 
no Município da Guarda (Projeto aplicado/projeto de 
investigação)
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O desenvolvimento local é um processo de 
mudanças que pressupõe dinamismo económico 
e a melhoria de qualidade da 
vida da população. Para ser 
consistente e sustentável, o 
desenvolvimento deve mobilizar 
e explorar as potencialidades 
locais, contribuindo para elevar 
as oportunidades sociais e 
a viabilidade competitiva da 
economia local; ao mesmo 
tempo, deve assegurar a 
conservação dos recursos naturais, que são a 
base das suas potencialidades e condições para a 
qualidade de vida. Desta forma, neste Relatório serão 
abordados os seguintes temas: -Do desenvolvimento 
sustentável ao planeamento turístico; -O município da 
Guarda e a dinamização turística.

Soares,
Cláudia Sofia Correia Pinto Domingues 
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Mestrado: 

Gestão - 

Contabilidade

Orientador: Prof.ª 

Doutora Maria de 
Fátima dos 

Santos David

Projeto de Pesquisa
Relatório de atividade profissional 
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Este relatório de atividade profissional relata as 
várias experiências e atividades desenvolvidas ao 
longo dos últimos 10 anos na empresa J. Vargas, 
Lda., bem como evidencia os conhecimentos e 
competências adquiridas na área da contabilidade, na 
estrita observância da conduta ética e deontológica 
associada à profissão. Neste âmbito assumem 
particular relevância as constantes alterações a que 
a atividade contabilística esteve sujeita e às quais 
foi necessário dar resposta, como por exemplo a 
recente entrada em vigor do Sistema de Normalização 
Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
158/2009, de 13 de julho, substituindo o Plano Oficial 
de Contabilidade (POC), tendo por objetivos principais 
aumentar a relevância da informação financeira, 
por forma a possibilitar uma maior transparência 
de informação e o aumento da comparabilidade 
da informação financeira. Desta forma, Portugal 
aproximou-se das normas internacionais de 
contabilidade publicadas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB) e em vigor na generalidade 
dos países europeus. Na continuidade do anterior, 
também ao nível da fiscalidade se registaram 
alterações, em concreto com 
a publicação do Decreto-Lei 
n.º 159/2009, de 13 de julho, 
que, em consequência direta 
da entrada em vigor do SNC, 
republicou o Código do Imposto 
sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (CIRC), com 
efeitos a partir de 1 de janeiro 
de 2010. Não obstante, o IRC 
não é o único imposto a que se faz referência neste 
relatório, na medida em que no âmbito da atividade 
profissional desenvolvida são tratados, em geral, 
todos os impostos do sistema fiscal português.

Canotilho,
Carla Alexandra Seves de Andrade 

Mestrado: 

Gestão - 

Empreendedoris-
mo e Inovação

Orientador: Prof.ª 

Doutora Rute 

Maria Gomes 
Matos

Projeto de Pesquisa
PA - Análise Económica-Financeira: Um caso do 
sector da Construção Civil e Obras Públicas
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O projeto aplicado é centrado numa análise 
económico-financeira de um caso de estudo do setor 
da construção civil e obras públicas. A metodologia 
de investigação desenvolvida subdividiu-se em duas 
partes complementares. A primeira parte teórica é 
suportada numa revisão de literatura científica e dos 
normativos legais para contextualizar a normalização 
contabilística em Portugal e das finanças empresariais 
que permite desenvolver a 
análise económico-financeira 
e a avaliação de uma empresa 
face aos respetivos modelos e 
métodos. Para a concretização 
da segunda parte empírica 
procedeu-se a uma análise 
exploratória longitudinal 
considerando, por um lado, a 
fundamentação conceptual das 
finanças empresariais aplicáveis 
ao setor da construção civil 
e obras públicas e, por outro lado, os Relatórios e 
Contas dos exercícios económicos de 2005 a 2010 
da C&M,SA. Os resultados obtidos evidenciam um 
setor fortemente debilitado, quer ao nível do setor 
da construção civil e obras públicas em Portugal, 
em geral, quer ao nível da estrutura de mercado da 
região do Interior de Portugal, em particular. O projeto 
aplicado analisou económica e financeiramente, bem 
como aplicou um modelo de avaliação de empresas. 
As conclusões do projeto aplicado evidenciam a 
mudança para o novo sistema de normalização 
contabilística (SNC) que provocaram diversas e 
significativas alterações no que toca à elaboração das 
demonstrações financeiras, permitindo percecionar 
diferentes análises que geram opiniões e decisões por 
parte dos diferentes utentes dessas demonstrações 
financeiras (DF).

Augusto,
Susana Maria Cardoso 



Economia, Gestão e 
Contabilidade

Economia, Gestão e 
Contabilidade

 17

Mestrado: 

Gestão - 

Administração 
Pública

Orientador: Prof. 

Doutor Gonçalo 

José Poeta 

Fernandes

Projeto de Pesquisa
Unidades Termais e Desenvolvimento, Gestão e 
Qualificação das Temas do Cró
Resumo do Trabalho Desenvolvido
As estâncias termais foram-se afirmando, 
representadas como espaços de saúde privilegiados, 
mas que ao longo da sua evolução ficaram marcadas 
por duas culturas distintas: uma cultura popular, que 
misturou elementos lúdicos e terapêuticos, e uma 
cultura elitista que manifestou uma especial atenção 
por espaços de cura subjugada da dimensão 
terapêutica, mas, também a espaços lúdicos para 
a celebração de lazeres simbólicos e intimistas. 
Neste contexto, evoluiu o termalismo português 
com alegrias mas também com surpresa, porque 
as termas foram-se deteriorando; o seu produto foi 
caducando e o hábito foi sendo totalmente contrário 
à instituição termal e aos seus 
serviços. A forte preocupação 
com a massificação das 
termas, levou a um acentuado 
empobrecimento das economias 
termais e, consequentemente, 
da sua capacidade de 
renovar e modernizar os seus 
equipamentos e, sobretudo, a 
sua oferta. Porém, uma nova 
vaga de esperança parece 
surgir na dinâmica termal onde 
o conceito de bem-estar parece estabelecer um 
elo de ligação entre a degradação e a revitalização 
funcional. No plano europeu, apesar de considerado 
como muito recente, o conceito de bem-estar tem-
se revelado de grande alcance e projeção, para uma 
população cada vez mais diversificada, mas com 
preocupações crescentes, apoiadas em noções de 
saúde, força interior e vigor. Trata-se, de um termo que 
evidencia uma atitude e um processo determinante e 
evolutivo, face aos novos modelos de pensamento e 
de cuidados do corpo e do espírito associados aos 
novos imaginários corporais e estéticos. Com este 
projeto procurou-se obter uma caracterização do 
sector termal regional, através da oferta de recursos 
e do efeito das Termas do Cró na promoção de bem-
estar social e económico.

Cerqueira,

Mestrado: 

Gestão - 

Administração 
Pública

Orientador: Prof.ª 

Helena Isabel 

Barroso Saraiva

Projeto de Pesquisa
O Contributo da Inspeção-Geral no Controlo 
Interno das entidades tuteladas pelo Ministério da 
Solidariedade e da Segurança Social
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Atualmente a conjuntura económica em que vivemos 
afeta fortemente a administração pública em geral, 
uma vez que os níveis de exigência são fixados em 
patamares elevados e, por outro lado, a ausência de 
recursos faz-se sentir com grande intensidade. Neste 
cenário o governo e os gestores 
públicos têm de enveredar 
pela implementação de um 
controlo mais eficiente, nas 
entidades cuja administração 
é da sua responsabilidade, 
de forma sistemática e eficaz. 
Neste sentido surge o sistema 
de controlo interno como uma 
ferramenta crucial, com a 
finalidade de assegurar que a 
organização respeite políticas e objetivos, salvaguarde 
ativos, evitando fraudes e erros, assim como assegurar 
o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares. 
Assim, tendencialmente, os governos tendem a 
reforçar o apoio à governação através da inspeção e 
auditoria, realizada pelos órgãos de controlo criados 
para o efeito. Em particular, a Inspeção Geral do 
Ministério da Solidariedade e da Segurança Social é 
um serviço que tem por missão apreciar a legalidade 
e regularidade dos atos praticados pelos serviços 
e organismos do Ministério da Solidariedade e da 
Segurança Social ou sujeitos à tutela do ministro, bem 
como avaliar a sua gestão e os seus resultados. Por 
se entender que a atividade exercida como inspetor na 
referida entidade, materializada através da realização 
de auditorias, contribui para o desenvolvimento 
e melhoria dos controlos internos das entidades 
auditadas, o desenvolvimento do relatório da 
actividade profissional centra-se na identificação 
das recomendações efetuadas sobre o controlo 
interno, assim como sobre a hipotética influência 
destas recomendações ao nível do desenvolvimento 
e aprofundamento do mesmo sistema. O peso das 
recomendações relativas ao controlo interno tendem 
a aumentar de forma continua para o período de 2009 
a 2011, o que poderá indiciar a ausência de sistemas 
de controlo interno ou a existência de controlos 
internos ineficientes.

Cátia Isabel Carvalho 
Carlos,

João Pedro Marques 
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Mestrado: 

Marketing 

e Comunicação

Orientador: Prof.ª 

Teresa Maria 

Monteiro 

Felgueira

Projeto de Pesquisa
Relatório de Atividade Profissional - Forlife _ Desporto 
e Bem-estar 
Resumo do Trabalho Desenvolvido
No presente relatório está descrito aquilo que foi a 
minha experiência profissional dos últimos 10 anos 
na área do desporto e bem-estar. Na primeira parte 
do relatório aborda-se o marketing relacional e o tipo 
de estratégias utilizadas, iniciando a temática com um 
enquadramento teórico sobre o 
que é o Customer Relationship 
Management (CRM), sua 
implementação, componentes 
e objetivos e depois demonstra-
se em termos práticos o que foi 
aplicado, sob minha direção, 
ao negócio do Forlife, Desporto 
e Bem-Estar. Trata-se de uma 
forma de gestão que veio alterar 
a dinâmica dos relacionamentos 
das empresas com os seus clientes. Sobre a gestão 
da marca Forlife, depois de um enquadramento teórico 
focando a importância do valor da marca quanto aos 
seus benefícios, a sua identidade e personalidade, é 
descrito como se construiu a marca Forlife e quais as 
estratégias implementadas para manter, desenvolver 
e fazer crescer a cada dia uma marca desportiva 
como esta.

Costa,
Sandra Gracinda da Cunha Barbosa 

Mestrado: 

Marketing e 

Comunicação

Orientador: Prof.ª 

Doutora Ana

Cristina Marques 
Daniel

Projeto de Pesquisa
A sociedade de informação nos sistemas de saúde. 
Estudo de caso: ULS da Guarda e ACES Dão Lafões I
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Estabelece-se como principal objetivo do presente 
projeto, analisar os impactos e resultados da 
implementação de sistemas e tecnologias de 
informação no avanço dos cuidados de saúde. 
Através da análise de um questionário não só é 
possível observar as características pessoais, como 
também, as opiniões dos 
inquiridos em relação à utilização, 
às características e vantagens 
dos sistemas de informação na 
Unidade Local de Saúde (ULS), 
da Guarda e no Agrupamento de 
Centros de Saúde (ACES), Dão 
Lafões I (Viseu). Os resultados 
demonstram que o perfil do 
inquirido é da classe profissional 
de enfermagem, do género feminino, na faixa etária do 
30-39 do distrito da Guarda e com conhecimentos de 
informática de nível básico. No que diz respeito aos 
diversos sistemas de informação, o mais utilizado, foi 
o ALERT. Além disso, a generalidade dos inquiridos 
concorda que a padronização das TIC vem possibilitar 
um maior controlo do erro médico e, que, o sistema 
de informação com o qual trabalham é eficaz.

Costa,
Sara Sequeira 
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Mestrado: 

Marketing e 

Comunicação

Orientador: Prof. 

Doutor Joaquim 

Manuel 

Fernandes Brigas

Projeto de Pesquisa
A comunicação e as relações internacionais - relatório 
de atividade profissional
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Este trabalho teve como principal objetivo a 
identificação das técnicas de relações públicas 
utlizadas pelo gabinete de Relações Internacionais na 
comunicação com o seu público interno, objetivando 
o fortalecimento da identidade organizacional e 
o consequente aumento do grau de motivação/
sensibilização do público-alvo para ações 
relacionadas com Programas de 
intercâmbio internacional, como 
o programa de Aprendizagem 
ao Longo da Vida/Erasmus. 
A identificação das técnicas 
de relações públicas permitiu 
evidenciar a sua importância 
no planeamento de uma boa 
estratégia de comunicação 
interna. Permitiu, ainda, verificar 
algumas limitações do gabinete, 
nomeadamente no âmbito das estratégias de 
comunicação implementadas e levar à conceção 
de um suporte digital específico de comunicação - 
um guia prático para estudantes da Escola Superior 
Agrária de Coimbra, suprindo desta forma uma das 
limitações identificadas no trabalho. Esta ferramenta 
poderá contribuir para o aumento do número 
de estudantes providos de mais informação e 
interessados em realizar uma mobilidade Erasmus, 
numa instituição elegível. Acresce referir, que a 
implementação destas técnicas é, nos tempos que 
correm, crucial para a motivação do público interno. 
As dificuldades económicas e financeiras que o país 
atravessa provocam um constrangimento orçamental 
nas famílias impossibilitando-as de concretizarem a 
mobilidade, que poderá, eventualmente, traduzir-se 
num decréscimo do número de mobilidades, situação 
essa, não desejada para a prossecução dos objetivos 
delineados pelo gabinete.

Duvergé,
Sandra Marina Ferreira Martins 

Mestrado: 

Gestão -

Administração 
Pública

Orientador: Prof. 
Jorge Manuel 
Monteiro Mendes

Projeto de Pesquisa
O sistema de Segurança Interna e os modelos de 
Polícia: A Polícia que os Polícias querem
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O Sistema de Segurança Interna português tem vindo 
a ser alvo de discussão e tem sido olhado sob várias 
perspetivas, sendo que uma delas é sobre a forma 
de reorganização das Polícias que o compõem. A 
mudança numa qualquer organização deverá ocorrer 
por fases e com a concordância dos seus recursos 
humanos. Assim, foi objetivo 
central desta investigação, 
perceber se o modelo policial 
atualmente existente no 
nosso Sistema de Segurança 
Interna (múltiplas Polícias) vai 
ao encontro daqueles que o 
constituem, e se o sistema dual 
(Polícia militar e Polícia civil) é o 
escolhido pelos Polícias. Através 
de um inquérito foram recolhidas as opiniões de 1195 
elementos pertencentes às quatro forças e serviços 
de segurança (GNR, PJ, PSP e SEF). No global da 
amostra, a maioria dos elementos, considera que o 
modelo mais adequado é a existência de uma Polícia 
preventiva (fardada) e uma Polícia de investigação 
criminal (51.5%). Quanto ao modelo mais adequado 
para a unificação, os inquiridos tenderam a considerar 
como modelos de unificação mais adequados para 
Portugal as opções PSP, GNR e SEF juntas e PJ 
separada (25.4%), PSP e GNR juntas e, PJ e SEF 
também juntas (19.7%) ou o modelo de Polícia única 
(18.8%). O modelo atualmente defendido pelo poder 
executivo, GNR separada e PJ, PSP e SEF juntas, 
somente recolheu cerca de 10,6%. O modelo atual, 
múltiplas Polícias, recebeu pouca concordância, 
cerca de 12%, por parte da amostra em estudo e 
mesmo aqueles que o escolheram, defendem uma 
alteração à Lei de Organização de Investigação 
Criminal, no sentido de maior aclaramento sobre as 
competências de cada Polícia.

Cruz,
António Carvalho Fernandes 
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Mestrado: 

Marketing e

Comunicação

Orientador: Prof.ª 

Doutora:Teresa 
Maria Dias de 
Paiva

Projeto de Pesquisa
Marketing Familiar: o marketing aplicado à gestão 
familiar
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Este projeto descreve a discussão conceptual da 
filosofia de marketing aplicada 
à gestão familiar. Pretendeu-
se com isto mostrar como o 
marketing pode ser aplicado 
como filosofia de gestão à família, 
conduzindo à concretização dos 
objetivos educacionais de uma 
forma mais pragmática e na 
linha da perspetiva mais atual 
de marketing que defende a 
definição de valores e ética como 
a condição para a sustentabilidade duma organização 
que na nossa perspetiva pode ser a familiar. Nesse 
sentido procedeu-se à aplicação do planeamento 
estratégico de marketing, ferramenta fundamental 
na operacionalização nesta filosofia de gestão, onde 
foram definidas as estratégias de marketing passíveis 
de serem seguidas pelas famílias, nomeadamente 
a religiosa, a tribal, a da natureza e a cívica, e à 
definição do marketing operacional assente nos “4 
E”, que são “Experience” (Experiência), “Exchange” 
(Troca), “Everyplace” (Em todo lugar) e “Evangelism” 
(Evangelizar).

Ferreira,
Nuno Miguel Faria 

Mestrado: 

Gestão - 

Administração 
Pública

Orientador: Prof.ª 

Doutora Manuela 

Natário

Projeto de Pesquisa
O Impacto da Contratação Eletrónica na Contratação 
Pública das Autarquias Locais 
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A crise económica e financeira que os Estados 
Membro da União Europeia (UE) atravessam 
fundamenta a introdução de uma nova estratégia 
com vista à redução da dívida pública. Na estratégia 
da Comissão Europeia, a contratação eletrónica 
representa um instrumento capaz de reduzir a 
despesa pública, uma vez que 
a contratação pública representa 
19% do PIB da UE. Em 2004, a 
Comissão Europeia estabeleceu 
nas Diretivas 2004/17/CE 
e 2004/18/CE a adoção da 
contratação eletrónica e traçou 
como objetivo de, em 2010, 
50% dos contratos públicos se 
realizarem de forma totalmente 
desmaterializada. Este objetivo não foi concretizado e 
estima-se que somente 5% da contratação na Europa 
se faça por via eletrónica. Portugal, desde 2009, com 
a publicação do Código dos Contratos Públicos, vive 
um profundo processo de mudança na contratação 
pública. Uma das principias inovações foi a 
desmaterialização dos procedimentos pré contratuais. 
O caso Português é referência em toda a Europa e 
serviu mesmo de inspiração para a preparação das 
novas diretivas comunitárias publicadas em março 
do presente ano e que tornam a contratação pública 
eletrónica obrigatória em todo o espaço europeu. 
Face ao exposto, o objetivo deste projeto aplicado 
é estudar o impacto das plataformas eletrónicas na 
contratação pública, procedendo-se a uma reflexão 
sobre esta realidade inovadora ao nível das Autarquias 
Locais.

Fernandes,
Teresa Augusta Anjos 
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Mestrado: 

Gestão - 

Administração 
Pública

Orientador: Prof.ª 

Doutora Maria 

Manuela dos 

Santos Natário

Projeto de Pesquisa
Inovação nos Serviços - Estudo de Caso em Cinco 
Concelhos do Distrito da Guarda
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Nas últimas décadas tem-se assistido a uma crescente 
importância do setor dos serviços na economia, quer 
em termos de contributo para o emprego, quer para o 
produto interno bruto. Por sua vez, também a inovação 
se assume, cada vez mais, como uma “peça” 
fundamental para qualquer organização e para o seu 
crescimento proporcionando a satisfação constante 
dos seus clientes. Consequentemente o estudo 
sobre a inovação no setor de serviços foi o principal 
impulsionador para a escolha do tema deste projeto. 
Assim, este projeto tem como principal objetivo estudar 
a inovação nas empresas prestadoras de serviços em 
cinco concelhos do distrito da Guarda: Celorico da 
Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Seia e Trancoso, 
a fim de analisar os seus processos de inovação, 
bem como identificar padrões comportamentais 
de inovação e os fatores que estão associados 
aos melhores desempenhos inovadores destas 
empresas. Para o efeito, optou-se pela realização de 
um inquérito. Relativamente ao processo de inovação 
das empresas objeto de estudo identificaram-se 
três perfis comportamentais em 
termos de dinâmica de inovação: 
o cluster 1, mais inovador e 
proactivo; o cluster 2, o menos 
inovador e com introdução de 
inovação apenas exigida por 
lei e o cluster 3, como reativo 
e com responsabilidade social. 
De salientar que os fatores que 
estão associadas a uma atitude 
mais pró-ativa em termos de 
inovação e, por conseguinte, 
à melhor dinâmica de inovação são: as variáveis 
contextuais e as variáveis operacionais ligadas à 
localização e à disponibilização de tecnologias de 
informação; as fontes internas e de mercado, as fontes 
institucionais e outras fontes informais de informação 
utilizadas para inovar e a falta de informação sobre 
os mercados como principal obstáculo à inovação. A 
dinâmica de cooperação e o apoio governamental à 
inovação não evidenciaram diferenças com significado 
estatístico para a constituição dos clusters e sobre a 
influência em termos de dinâmica de inovação.

Gomes,
Ana Cristina Morais 

Mestrado: 

Gestão - 

Administração 
Pública

Orientador: Prof. 

Doutor Fernando 

Pires Valente

Projeto de Pesquisa
Gestão/A Viabilidade Invernal em Portugal, Estudo de 
Caso – Bragança
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O presente trabalho tem como objetivo estudar os 
meios e métodos utilizados na viabilidade invernal 
em países de referência para apoiar e desenvolver 
os meios e métodos utilizados pela EP no distrito 
de Bragança, através de um estudo custo/benefício 
do investimento em viabilidade invernal ou o 
encerramento das estradas à 
circulação rodoviária. Efetuou-
se uma pesquisa bibliográfica 
do tema e uma comparação 
dos métodos e meios utilizados 
na viabilidade invernal em 
países de referência. Através do 
conhecimento pessoal e dados 
existentes na EP, efetuou-se um 
estudo de caso, centralizado na 
viabilidade invernal nas estradas 
do distrito de Bragança, tendo como base a teoria 
de Marshal da oferta e da procura. Os objetivos 
são comuns aos vários operadores rodoviários. 
Primeiro, manter as condições de circulação, para 
garantir a segurança dos utentes e o melhor serviço 
possível na circulação nas estradas, hierarquizadas 
por itinerários principais, sendo as Auto Estradas 
(AE) as que devem garantir o maior nível de serviço, 
com níveis de exigência específicos para as várias 
estradas. Outro objetivo, é a informação aos utentes, 
com sinalização das estradas, protocolos com 
estações de rádio e jornais, para garantir informação 
instantânea entre os operadores rodoviários. As 
metas mais ambiciosas, preveem o restabelecimento 
dos serviços nas principais ligações viárias tão cedo 
quanto possível. O estudo de caso, resultou de uma 
análise a um troço do Itinerário Principal 4 (IP4), onde 
fosse possível quantificar as variáveis previstas para a 
análise microeconómica, no caso número de viaturas, 
velocidades de circulação e respetivos tempos 
de percurso, para avaliar o impacto da limpeza de 
neve e espalhamento de sal, na procura do tráfego. 
A hipótese colocada foi: manter ou encerrar o IP4 
entre o nó sul (Bragança) (A) e nó oeste (Vinhais) (B), 
transitável em condições de segurança através da 
análise custo/benefício.

Gama,
Nuno Miguel Grilo 
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Projeto de Pesquisa
Estágio Profissionalizante - Modernização da 
Administração Pública: Autarquia Digital, Comunicação 
e Atendimento 
Resumo do Trabalho Desenvolvido
As Autarquias Locais são instituições públicas onde 
existe uma grande interação entre o Estado e o 
cidadão. Nesse sentido, as instituições autárquicas 
devem empenhar-se na qualidade da prestação 
dos serviços públicos, através da procura de uma 
melhoria contínua na prestação de serviços. Tendo 
como objetivo base definir novas formas para 
estabelecer uma ligação contínua entre a autarquia da 
Guarda e os seus munícipes, recorrendo à utilização 
das tecnologias da informação e de comunicação, 
dar-se-á uma importância especial à maior rapidez 
no fornecimento da informação. Desta forma, 
pretende-se desenvolver um 
esboço de uma plataforma, 
onde qualquer munícipe 
possa aceder a um conjunto 
de informação autárquica 
apostando-se em novas formas 
de comunicação e fortalecendo 
a relação entre a Autarquia e o 
cidadão/ munícipe. Procurar-
se-á, com a implementação 
de uma Plataforma On-Line 
de Informação e comunicação 
contribuir para uma transformação das relações 
internas e externas na Autarquia Local, através 
de novas abordagens na estrutura, organização 
e funcionamento dos serviços. Neste sentido, as 
atividades dos mesmos serão realizadas de acordo 
com novos modelos centrados no munícipe, existindo 
uma ligação ativa entre as suas necessidades e 
exigências e as políticas implementadas. Assim, esta 
plataforma visa essencialmente contribuir para que 
o relacionamento entre Administração Pública Local 
e cidadão seja bidirecional, apostando-se numa 
participação efetiva do munícipe, que se refletirá, 
desta forma, na tomada de decisão, ou seja, o 
feedback dos diferentes grupos da comunidade às 
diferentes políticas adotadas será um dos contributos 
essenciais para a avaliação das mesmas.

Louro,
Ana Catarina  Fernandes 
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Projeto de Pesquisa
Reforma da Administração Pública de Cabo Verde: 
Quatro Décadas de Mudanças 
(1975-2011)
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O presente trabalho tem dois objetivos centrais: 1.º 
Demostrar a importância da implementação de várias 
medidas no processo da reforma da Administração 
Pública de Cabo Verde, tanto na área da organização 
do Estado (recursos humanos, sistema financeiro) 
como na área dos sistemas 
de informação e governação 
eletrónica; 2.º Estudar, através 
de um inquérito, se os cabo-
verdianos estão, ou não, 
satisfeitos com as medidas 
da reforma na Administração 
Pública. Estudando os modelos 
de gestão e administração 
pública numa perspetiva 
diacrónica, modelo tradicional, modelo burocrático, 
modelo profissional e modelo gestionário. Interessa 
sublinhar que cada um destes modelos influenciou 
o novo modelo de governação cada vez mais 
centrado nas teorias da cidadania democrática e 
na multiplicidade de interessados na definição das 
políticas públicas (novos atores sociais). E centrando-
se na reforma da administração pública Cabo-verdiana 
onde se evidenciam os seus três principais momentos: 
período colonial, período pós independência e 
período democrático Neste contexto, a modernização 
administrativa passa por um processo organizativo 
assente nos seguintes vetores fundamentais: 
Estado e Administração Pública (dimensões macro, 
operacional e funcional). No seguimento deste 
processo organizativo, o Estado de Cabo-Verde 
priorizou quatro grandes áreas: democracia; funções 
de soberania; autoridade do Estado e promoção da 
cidadania; organização e gestão do território. Como 
a administração pública é um setor estratégico para 
o desenvolvimento de Cabo Verde, várias são as 
medidas tomadas pelos Governos no sentido de 
modernizar este setor. Tenha-se em conta, por 
exemplo, a implementação do Portal do Governo 
de Cabo Verde e o Portal do Cidadão, entre outras 
medidas, que visam a modernização da administração 
pública, sublinhando-se, também, uma gestão eficaz 
dos seus recursos humanos com o auxílio importante 
das tecnologias de informação disponíveis.

Gomes,
Carlos Patrick 
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Projeto de Pesquisa
Projeto aplicado: Segurança, higiene e saúde no 
trabalho: um estudo de caso
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho tem 
ocupado desde sempre um lugar junto da evolução 
do homem e do trabalho. Pela relevância dos recursos 
humanos nas organizações, contribuindo para o 
desenvolvimento económico e social, é fundamental 
criar condições de segurança e saúde no trabalho 
que promovam a qualidade de vida no trabalho e 
garantam a saúde e bem-estar dos trabalhadores. É 
fundamental, que a gestão da organização desenvolva 
uma cultura orientada para as pessoas, para a 
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e para a 
prevenção. A prevenção permite uma escolha eficiente 
de medidas que visam a eliminação ou redução a 
um nível aceitável dos riscos profissionais, ou seja, 
permite a melhoria das condições de trabalho, com 
menos acidentes de trabalho e doenças profissionais, 
maior produtividade e competitividade. Neste contexto 
definiu-se como objetivo geral deste estudo de caso: 
conhecer a perceção que os colaboradores do 
Instituto Politécnico da Guarda têm das condições de 
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, de modo 
a verificar a sua satisfação neste âmbito e serem 
apresentadas recomendações 
para a sua melhoria. Foi realizado 
um inquérito e a respetiva análise 
estatística, verificando-se que 
os colaboradores do Instituto 
Politécnico da Guarda de um 
modo geral percecionam as 
condições de Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho 
de modo satisfatório/ razoável 
à exceção da formação, avaliação e adaptação das 
condições, consulta e informação neste âmbito e 
participação em simulacros de emergência. Conclui-
se que as variáveis Sexo, Categoria e Relação Jurídica 
de Emprego influenciam a perceção das condições 
de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho ao 
nível dos Riscos Profissionais e as variáveis Sexo, 
Categoria e Trabalho Extra influenciam a perceção ao 
nível da Prevenção e Controlo.

Morgadinho,
Ana Maria Ferreira 
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Projeto de Pesquisa
Projeto Aplicado - Padrões Culturais e Capacidade de 
Inovação: Um Estudo de Caso
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O objetivo deste estudo é analisar os padrões 
culturais e o papel da cultura e a sua influência na 
capacidade de Inovação. O estudo incide sobre duas 
cidades, uma do litoral e outra do interior de Portugal, 
Lisboa e Trancoso respetivamente, para aferir os seus 
padrões culturais e comportamentos em termos de 
inovação, bem como identificar 
quais as dimensões culturais 
que têm mais influência na 
determinação da capacidade 
de inovação destas cidades. 
Para tal, usou-se como 
instrumento de recolha de dados 
o questionário internacional, 
Values Survey Module 2008, 
desenvolvido por Hofstede, 
mas adaptado por forma a 
cumprir com os objetivos deste 
estudo. A amostra é constituída por 138 indivíduos 
da cidade de Lisboa e 136 da cidade de Trancoso. 
Os resultados obtidos indicam que as sociedades 
em análise apresentam alta Distância do Poder; 
Individualismo e Masculinidade; baixa Aversão à 
Incerteza; tendência para a Orientação a longo prazo. 
Por fim, no que respeita à Indulgência versus Restrição 
e ao Monumentalismo versus Autoapagamento as 
duas cidades possuem índices médios, valores 
assentes na permissão elevada relativamente aos 
desejos e sentimentos, mostrando uma maior 
capacidade para disfruto da vida e daquilo que ela 
oferece. A cidade de Trancoso é mais orgulhosa e 
inalterável na sua forma de ser e de agir e a cidade 
de Lisboa mostra ser mais flexível à mudança. As 
similaridades e disparidades encontradas nas duas 
cidades caracterizam uma cultura organizacional 
exclusiva, das regiões pesquisadas e, um tanto ou 
quanto, díspares dos resultados encontrados por 
Hofstede (2010) na análise da cultura organizacional 
pertencente a Portugal e influenciam o perfil criativo, 
inovador e empreendedor dos indivíduos destas 
cidades.

Mendes,
Sara Marina da Cruz 
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Projeto de Pesquisa
A formação tarifária nos sistemas de abastecimento 
de água e saneamento
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A caracterização do Sistema de Abastecimento de 
Água e Saneamento (SAAS) engloba as atividades de 
abastecimento de água e a drenagem e tratamento 
de águas residuais de origem doméstica, industrial e 
pluvial. A regulação do setor é efectuada, atualmente, 
pelas recomendações da Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), no 
que se refere à formação de tarifas, ao conteúdo 
das faturas e aos critérios de cálculo. É de extrema 
importância ter conhecimento sobre a posição das 
entidades gestoras relativamente à uniformização 
dos tarifários e do papel a desempenhar pela ERSAR 
neste processo, assim como sobre a questão da 
recuperação dos custos. É nesta perspectiva que o 
papel a desempenhar pela ERSAR assume relevância 
para a resolução da problemática da dispersão de 
tarifários e dos modelos de gestão procurando, 
simultaneamente, a viabilização económica do 
sector.A reflexão sobre estas questões é o objectivo 
central deste trabalho, a qual foi desenvolvida com 
base na análise das recomendações e sua posterior 
aplicação prática, num exercício que procurou testar 
uma possível  harmonização 
tarifária. Com recurso à aplicação 
de um inquérito procurou, ainda, 
perceber a posição de algumas 
entidades gestoras perante 
estas problemáticas.Este 
estudo permitiu concluir que a 
uniformização de tarifas encontra 
desde logo dificuldade de 
aplicabilidade na multiplicidade 
de tarifários das entidades gestoras, muito variáveis 
em termos de preços e estrutura tarifária, para além 
da diversidade dos modelos jurídicos das entidades 
gestoras.Em conclusão, podemos afirmar que, 
apesar de todo o trabalho desenvolvido através 
das recomendações da ERSAR, identifica-se uma 
dificuldade na definição dos critérios de cálculo para 
a construção de uma estrutura tarifária com vista à 
harmonização dos seus valores.

Pires,
Susana Margarida Pereira 
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Projeto de Pesquisa
A evolução da prática de divulgação da informação 
ambiental
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A temática da Contabilidade Ambiental assume uma 
cada vez maior relevância uma vez que a preocupação 
em preservar o ambiente é também crescente. O 
presente trabalho teve como principal objetivo analisar 
as práticas da divulgação das matérias ambientais em 
organizações cotadas na Bolsa de Valores de Lisboa, 
durante o período abrangido 
pelo triénio 2010/2012, de forma 
a identificar o nível de divulgação 
ambiental efetuado, assim 
como detetar quais os fatores 
que mais contribuem para a 
divulgação ambiental por parte 
das empresas portuguesas. A 
análise dos dados resultou de 
uma análise descritiva e crítica 
das respostas a cada uma das variáveis e ainda do 
cruzamento de variáveis através do coeficiente de 
correlação de Spearman. Foram ainda elaborados 
testes estatísticos não paramétricos e uma regressão 
múltipla. As conclusões do estudo revelam que há 
dependência do nível de divulgação por parte das 
empresas e alguns fatores como: o setor de atividade 
das empresas e a certificação ambiental. Estes dois 
fatores são apontados como os principais que estão 
diretamente relacionados com a prática da divulgação 
ambiental das empresas portuguesas.

Pires,
Ângela Sofia Ramos 
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Projeto de Pesquisa
Parque Arqueológico do Vale do Coa e Museu do 
Coa: proposta para um novo modelo de gestão.
Resume do trabalho Desenvolvido
O estudo e a preservação dos núcleos de gravuras 
Paleolíticas levaram à classificação do Vale do Coa 
como Monumento Nacional (1997) e Património da 
Humanidade (1998), aumentando as expectativas 
já desencadeadas com a criação do Parque 
Arqueológico do Vale do Coa (1996). O Parque 
Arqueológico do Vale do Coa e o Museu do Coa 
(2010), estão inseridos numa vasta área ambiental, 
com características únicas no território nacional que 
exigem políticas públicas específicas em áreas como 
a cultura, o turismo e o ambiente 
permitindo o desenvolvimento 
sustentável. A capacidade 
competitiva do território do Vale 
do Coa está dependente do seu 
património e das suas dinâmicas 
económicas, socias e culturais. 
A escolha deste projecto surgiu 
através da reflexão sobre as 
reformas da AP que têm vindo a 
acontecer e como estas afetam a gestão do Parque 
Arqueológico e o Museu do Coa. O objectivo principal 
deste Projeto Aplicado foi apresentar um novo modelo 
de gestão para o Parque Arqueológico do Vale do 
Coa e Museu do Coa que se enquadre no conceito 
de modelo de governação. A novidade neste modelo 
é o destaque que é dado ao cidadão chamando-o 
a intervir na elaboração, implementação e avaliação 
de medidas políticas concretas relativas ao PAVC e 
Museu do Coa. O Estado deve continuar a cumprir 
o serviço público de salvaguarda e proteção do 
património, permitindo a sua fruição, no entanto o seu 
papel deve ser mais como integrador de dinâmicas e 
não unicamente como financiador.

Regalo,
Aldina Maria Nunes 
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Projeto de Pesquisa
Comunicação Verde: estudo empírico do consumo de 
produtos de eficiência energética no setor doméstico
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A comunicação verde pretende esclarecer o 
consumidor sobre as características ambientais dos 
produtos e ensinar-lhes a adquirir e a utilizá-los de uma 
forma mais sustentável. Neste sentido, a comunicação 
é uma das ferramentas para a mudança dos valores 
e hábitos de consumo, pelo que é imprescindível 
informar e direcionar as 
necessidades e os desejos 
de consumo para produtos 
domésticos mais eficientes. O 
consumidor é cético a este tipo 
de campanhas de comunicação 
e apresenta dúvidas relativas à 
mensagem transmitida. Havendo 
um enorme desconhecimento, 
confusão e ceticismo em relação 
aos produtos de eficiência energética, é essencial que 
se comunique no sentido de informar e educar. Esta 
investigação pretende aprofundar o conhecimento do 
perfil do comportamento do consumidor relativamente 
a produtos mais eficientes no sector doméstico, 
e identificar se as campanhas de comunicação 
condicionam ou não as suas decisões. Após análise 
dos dados foi constatado que os consumidores 
consideram que as campanhas de comunicação 
influenciam o seu comportamento relativamente à 
aquisição de produtos com melhor eficiência no 
entanto, e contraditoriamente apresentam algum 
ceticismo perante estas campanhas.

Redondo,
Sandra da Conceição Jacinto 
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Projeto de Pesquisa
Projeto aplicado/Projeto de Investigação - O Programa 
Operacional Transfronteiriço e a Coesão do Território - 
O Caso da Câmara Municipal da Guarda 
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A fronteira terrestre entre Portugal e Espanha é uma 
das mais extensas, antigas e de maior estabilidade 
da Europa que se constituiu, durante séculos, como 
um obstáculo quase intransponível. A política regional 
e de coesão da União Europeia executada através 
dos fundos estruturais, tem como objetivo promover 
o desenvolvimento das regiões 
mais desfavorecidas diminuindo 
as assimetrias regionais. Neste 
sentido, através da política 
regional europeia é concretizada 
a coesão económica social 
e territorial, sendo esta última 
vertente, a mais importante 
numa política, cujo objetivo é a 
cooperação territorial europeia, 
rumo ao processo de integração 
europeia. É neste âmbito que 
se pretende demonstrar a importância crescente da 
cooperação territorial na região Centro e Castilla y León 
e o papel que as Autarquias Locais, como agentes de 
desenvolvimento, têm desempenhado na conceção, 
implementação e dinamização de iniciativas de 
cooperação. O estudo será feito com operações 
concretas que foram levadas a cabo, analisando-se a 
sua contribuição para o desenvolvimento das relações 
de cooperação e do próprio território. Deste modo, o 
principal objetivo deste projeto aplicado é obter um 
conhecimento mais aprofundado dos programas 
transfronteiriços e de coesão, e proceder a uma 
avaliação dos projetos de carácter transfronteiriço 
aprovados no POCTEP (2007-2013) na área de 
cooperação Centro / Castilla y León. 
Pretende-se ainda identificar e analisar as principais 
atividades e projetos desenvolvidos neste âmbito em 
que a Câmara Municipal da Guarda esteve envolvida.

Silva,
Paula Margarida Costa 
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Projeto de Pesquisa
O Regime do Acesso ao Direito e aos Tribunais - A 
Concessão da Proteção Jurídica pela Segurança 
Social: Um estudo de caso - Segurança Social da 
Guarda
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Este trabalho de investigação destina-se, em particular, 
a todos os requerentes que se dirigem à Segurança 
Social com o objetivo de requerer o benefício de apoio 
judiciário, proporcionando-lhes um conhecimento 
global e geral sobre as regras 
e procedimentos atinentes à 
obtenção de tal prestação social. 
Iniciamos este estudo (capítulo I) 
com o enquadramento legal da 
temática apresentando-a numa 
perspectiva histórica ( primeiro 
momento) e, num segundo 
momento, a perspetiva atual 
sobre o regime do acesso 
ao direito e aos tribunais. Num segundo capítulo 
apresentamos as principais entidades envolvidas 
na concessão deste benefício, analisando, em 
pormenor, as seguintes entidades:  A- Instituto da 
Segurança Social; B- Tribunais; C- Ordem dos 
Advogados. No terceiro e último capítulo, faz-se uma 
análise comparativa, no período de 2008 a 2012, 
dos pedidos de apoio jurídico formulados no Centro 
Distrital de Segurança Social da Guarda, estudando a 
sua tipologia e o seu encaminhamento apresentando 
os fatores potenciadores do regime de acesso ao 
direito e aos tribunais. No final do trabalho tecem-
se algumas considerações sobre: a) o atual modelo 
de financiamento e a necessidade de encontrar 
soluções para evitar abusos daqueles que recorrem 
de forma sistemática a este tipo de proteção social; 
b) a necessidade de revisão do atual regime para 
garantir a sustentabilidade económica-financeira do 
sistema e evitar uma previsível e possível falência se 
nada for feito a curto prazo. Apresentam-se, ainda, 
as principais conclusões no âmbito das temáticas 
estudadas, relativas aos pedidos de apoio judiciários 
formulados ao Centro Distrital da Guarda, no período 
de 2008 a 2012.

Ribeiro,
Zita de Lurdes Hilário 
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Projeto de Pesquisa
Atitudes dos Estudantes do Ensino Secundário face 
à Atividade Física
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Os objetivos deste estudo são avaliar as atitudes dos 
estudantes do ensino secundário face à atividade 
física e identificar quais os fatores que interferem 
nas mesmas. A aplicação da escala de atitudes 
face à atividade física e desporto permitiu observar 
que 36.8% dos estudantes situaram-se num nível 
médio inferior, seguidos de 
30.5% que se posicionaram 
no nível médio e de 23.2% que 
ocuparam o nível inferior, 3.6% 
dos estudantes situaram-se 
no nível médio superior e 3.2% 
no nível superior. Concluiu-se 
que os estudantes do ensino 
secundário que apresentam 
atitudes mais positivas face à 
prática da atividade física, são 
os estudantes mais novos; do 
género masculino; a frequentar o curso científico-
humanístico; consumidores de bebidas alcoólicas 
e que praticam atividade física. Verificam-se ainda 
atitudes mais positivas nos indivíduos em que o seu 
grupo de pares pratica atividade física. Os resultados 
desta investigação apontam para a necessidade 
de planear algumas atividades que envolvam os 
estudantes que participaram no estudo, a escola, 
a família e o Centro de Saúde, enquanto elementos 
promotores de estilos de vida saudáveis e de forma 
a fomentar atitudes mais positivas face à prática de 
atividade física.

Bárbara,
Eduardo Manuel Pinto 

Educação Física, Desporto e 
Artes do espectáculo

Mestrado: 

Gestão - 

Logística

Orientador: Prof. 

Doutor Amândio 

Pereira Baía

Projeto de Pesquisa
Projeto Aplicado/Projeto de Investigação - A Logística 
das IPSS - Estudo de Caso do Distrito da Guarda
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Sendo a Logística um instrumento fundamental para 
a gestão de qualquer organização, tem nos dias de 
hoje, e mais do que nunca, uma missão importante 
em todas as organizações, sejam elas privadas 
ou públicas, com ou sem fins lucrativos. Junto das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS) a sua missão reveste-se 
ainda de um maior destaque, 
dada a necessidade de uma 
otimização de recursos devido 
à escassez dos mesmos, sejam 
eles materiais ou humanos. 
Estas instituições têm um papel 
relevante na sociedade e no 
panorama económico de crise 
que o país atravessa, sendo o 
Distrito da Guarda um dos mais afetados devido à sua 
localização geográfica, o interior do país. Este estudo 
tem como objetivo verificar como é feita a organização 
logística das IPSS do Distrito da Guarda e averiguar 
a importância que os seus Dirigentes e Gestores lhe 
atribuem. Pelo que, através das conclusões apuradas, 
pode dizer-se que a organização logística da maioria 
das IPSS do Distrito da Guarda é feita com base num 
conhecimento empírico, onde o papel das vivências e 
da experiência de vida dos responsáveis da instituição 
tem um papel fundamental. Não obstante o êxito 
com que é feita a gestão das IPSS, seria importante 
para Diretores e Funcionários terem a noção de que 
a Logística está presente em todas as atividades 
desempenhadas numa instituição e por isso prestarem 
atenção às ferramentas que a Logística lhes pode 
emprestar no desempenho das suas funções, a nível 
de organização do tempo, da minimização de custos, 
focando sempre como principal objetivo a qualidade 
dos serviços prestados.

Vieira,
Sandra Susana Braz 
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Mestrado: 

Ciências 

do Desporto

Orientador: Prof.ª

Doutora Teresa 

Fonseca

Projeto de Pesquisa
Projeto aplicado/projeto de investigação  - Motivação 
para a prática de exercício físico - Estudo dos motivos 
para a prática das atividades de Fitness no Concelho 
de Celorico da Beira 
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O presente estudo tem como principal objetivo 
verificar quais os motivos que levam os utentes 
do concelho de Celorico da Beira, à prática das 
atividades de fitness, bem como saber se os mesmos 
utentes percecionam diferentes 
motivos, assumindo-se estes 
como os principais objetivos 
deste estudo. A amostra foi 
constituída por 106 indivíduos, 
31% (n=33) do género 
masculino e 69% (n=73) do 
género feminino. O instrumento 
utilizado neste estudo foi o 
Exercise Motivation Inventory – 2 
(Markland & Ingledew, 1997).  Os resultados obtidos 
permitiram concluir que o principal motivo para a 
prática da atividade foi a a dimensão “força/resistência 
e que a falta de tempo foi o principal motivo para o 
abandono da mesma. Verificou-se também que os 
fatores pessoais e sociodemográficos influenciam os 
sujeitos quanto aos motivos que os levam a praticar 
as atividade de fitness.  A motivação é assim um 
fator muito importante para a escolha da prática da 
atividade física, sendo ela, o primeiro passo para o 
desenvolvimento dessa prática.

Correia,
Lígia Sofia Martins 

Mestrado: 

Ciências do 

Desporto

Orientador: Prof.ª 

Doutora Carolina 
Júlia Félix Vila Chã

Projeto de Pesquisa
Relatório de Estágio Profissionalizante
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O presente relatório de estágio tem como principal 
objectivo descrever e reflectir sobre todo o trabalho 
que foi desenvolvido, durante este último ano, no 
Ginásio Natura Clube e Spa, situado na Guarda. 
Podemos constatar que os principais objectivos 
para a concretização do relatório de estágio passam 
pela aquisição de novos conhecimentos e técnicas, 
através da experiência no local 
de estágio. Esta experiência 
passou por diversas áreas do 
fitness, como as aulas de grupo, 
a recepção de um ginásio, a 
prescrição do exercício físico 
em função das necessidades 
dos clientes de um ginásio, 
acompanhamento dos clientes 
na sala de musculação e as aulas 
de natação. Além disto, foram também objectivos 
melhorar as competências de avaliação e prescrição 
de exercício em geral, individual e em grupo; 
adquirir competências e experiência profissional na 
área do fitness e do exercício e saúde, em todas 
as suas vertentes; desenvolver competências de 
comunicação e relação interpessoal. Para além 
de ser um relatório estruturado pela enriquecedora 
vivência no ginásio Natura Clube e Spa, o presente 
trabalho também tem como objectivo demonstrar os 
benefícios da Hidroginástica para os idosos.

Barbosa,
António Pedro da Costa da Costa 
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Mestrado: 

Ciências do 

Desporto

Orientador: Prof. 
Doutor Carlos 
Manuel 

Francisco

Cruz,
Projeto de Pesquisa
Projeto Aplicado - Qualidade do Treinador do Século 
XXI - Na perspetiva dos vários atores 
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A profissão de treinador exige um conhecimento 
multidisciplinar (técnicos, táticos, psicológicos, de 
metodologia do treino, entre outros) na modalidade 
desportiva em que se especializa, bem como, no 
domínio da pedagogia. Tal 
multiplicidade de requisitos torna 
imprescindível um sólido capital 
de competência técnica, de 
personalidade e de inteligência 
estratégica (Garganta, 2004). 
O nosso tema de investigação 
enquadra-se na questão “Quais 
as qualidades, mais valorizadas 
nos treinadores, na perspectiva 
dos diferentes  atores no processo desportivo?”. 
Assim, para dar resposta a esta questão utilizamos uma 
amostra de 431 indivíduos, amostra de conveniência, 
dos quais 264 são do género masculino e 167 do 
género feminino com idades compreendidas entre os 
19 e 39 anos (Média = 31,73). A recolha de dados 
foi efetuada através de um questionário “Perceções 
sobre qualidades de um Bom Treinador” (cf. anexo 
I), com 20 itens, utilizando uma escala de likert 
onde: 1 – Discordo Totalmente; 2 – Discordo; 3 – 
Indiferente; 4 – Concordo; 5 – Concordo Totalmente. 
Como principais resultados do estudo, destacam-se 
a ética profissional, liderança e capacidade técnico/
tática e a gestão psicológica como as capacidades 
mais valorizadas. Destas, destacamos como as mais 
pontuadas: tratar de igual forma todos os atletas 
respeitando as diferenças individuais; Ser responsável; 
ter respeito; ter capacidade de motivar os atletas para 
o treino e competição, entre outras. Podemos concluir 
que o género feminino, os divorciados/separados, os 
mais de 39 anos e os que já treinaram equipas, são 
os que mais valorizam cada uma destas capacidades.

Ana Augusta de Barros Gonçalves 
Saraiva Matos 

Mestrado: 

Ciências do 

Desporto

Orientador: Prof. 

Doutor Nuno 

Cameira Serra

Projeto de Pesquisa
Relatório de Estágio Profissionalizante – GandraFit
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O presente relatório de estágio tem como principal 
objetivo descrever e refletir sobre todo o trabalho 
que foi desenvolvido, durante este último ano, no 
Ginásio Gandrafit, situado em Gandra, concelho de 
Paredes, distrito do Porto. Os objetivos principais 
para a sua elaboração foram oferecer um contacto 
direto com a realidade e identificar as áreas onde 
se verificou maior ou menor 
domínio, bem como melhorar 
esses aspetos, tendo em vista 
formar os melhores técnicos 
da área num futuro próximo. 
Outro objetivo, igualmente 
muito importante, foi aprofundar 
os conhecimentos técnicos e 
científicos adquiridos durante 
o curso. Durante o estágio 
estive incluído em três áreas que eram essenciais no 
ginásio: Sala de Musculação/Cardiofitness.  Aulas de 
Grupo;  Avaliações de Aptidão Física, em que, para 
cada área se estipularam objetivos, com o intuito 
de, no final do estágio, ser possível refletir sobre os 
pontos positivos e negativos da prestação durante o 
estágio. Este relatório encontra-se dividido em cinco 
capítulos: Caracterização do meio envolvente e da 
Instituição; Estágio, sendo este capítulo constituído 
por quatro partes: Objetivos Gerais, Objetivos 
Específicos, Horário e Caracterização das Atividades 
Desenvolvidas; Revisão bibliográfica, constituída 
por palavras-chaves utilizadas durante o trabalho, 
explicadas cientificamente por diversos autores; 
Estudos de casos, em que são estudados quatro 
casos e demonstrados todos os passos necessários 
para um cliente completar, com sucesso, os seus 
objetivos pessoais; Reflexão, composta pela reflexão 
final e pela reflexão crítica sobre a prestação do 
formando.

Domingues,
Christopher Miguel Barroso 
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Mestrado: 

Ciências do 

Desporto

Orientador: Prof. 

Doutor Nuno 

Miguel Lourenço 

Cameira Serra

Projeto de Pesquisa
Relatório de Estágio Profissionalizante
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O estágio profissionalizante, realizado na empresa 
Animactiva – atividades desportivas, Lda, na Covilhã, 
teve como objetivo principal, perceber toda a dinâmica 
e envolvência da Instituição, dinamizar e potenciar 
todos os espaços, vivenciar todas as atividades, 
apoiar na sala de exercício e instruir aulas de grupo, 
bem como todas as atividades outdoor, como 
escalada, rappel, pedestrianismo, atividades infantis, 
paintball, entre muitas outras, em que tive de interagir 
com o público-alvo. Em relação à sala de exercício, 
aplicaram-se programas para desenvolvimento de 
massa muscular, perda de peso e massa gorda e 
até simples programas de convívio e lazer, para as 
mais diversas populações, bem como a elaboração 
de projetos para uma melhor rentabilização do espaço 
e maior e melhor qualidade no serviço. Nas aulas 
de grupo, as modalidades lecionadas foram Step, 
Localizada e Pilates, as duas primeiras relacionadas 
com coreografias e reforço muscular localizado e a 
última mais associada com o desenvolvimento da 
musculatura a nível do core. Quanto às atividades 
outdoor, as competências desenvolvidas foram no 
sentido da orientação e monitorização de variadas 
atividades direcionadas a 
um público-alvo bastante 
heterogéneo e diversificado. 
Com o objetivo de perceber 
a importância das aulas de 
grupo e dos programas de 
treino realizados em sala de 
exercício, em diversas variáveis 
antropométricas tais como: 
composição corporal, peso, 
pressão arterial e frequência cardíaca de repouso, 
foram realizados alguns estudos longitudinais. Ao 
longo do estágio organizaram-se diversos eventos 
e atividades, aliado à participação em atividades de 
caracter complementar e presenças em formações 
contínuas.

Duarte,
Rui Pedro Pereira 

Mestrado: 

Ciências do 

Desporto

Orientador: Prof.ª 

Doutora Teresa 

Fonseca

Projeto de Pesquisa
Relatório de Estágio Profissionalizante  
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Ser Treinador de Futebol é uma tarefa complexa que 
exige um entendimento do fenómeno em causa como 
sendo um sistema de interações. A natureza deste 
trabalho é rica por unir dois tipos de conhecimento: 
o teórico e o prático. Deste modo, este Relatório de 
Estágio Profissionalizante constitui-se como mais um 
caso particular de um documento elaborado com 
o objetivo de contribuir para 
a reflexão na área do treino 
de futebol. Planear, conduzir, 
intervir e avaliar o processo de 
treino como um todo, requer 
uma dedicação durante todos 
os momentos do processo, 
assim como um profissionalismo 
sério. O trabalho foi realizado 
na Figueira Cultura e Tempos Livres, no escalão de 
Escolinhas (traquinas e benjamins), Infantis e Iniciados. 
As equipas de escolinhas participaram nos encontros 
de futebol, enquanto as equipas de infantis e iniciados 
disputaram o Campeonato Distrital da Associação de 
Futebol da Guarda. Os objetivos passaram por criar 
hábitos competitivos nas equipas e formar os jovens 
como atletas e cidadãos. Tratando-se da primeira 
experiência de treinador como líder do processo, nem 
sempre foi fácil reagir às condicionantes do contexto. 
Contudo, foi uma experiência enriquecedora, porque 
forneceu bastantes aspetos passíveis de reflexão 
profunda. Relativamente aos jogadores e à equipa, 
também foi um ano positivo, na medida em que 
os mesmos evoluíram de forma substancial como 
jogadores e pessoas. Em função dos objetivos 
traçados, a equipa conseguiu alcançar sucesso 
em muitas ocasiões. No entanto, a reflexão deverá 
continuar a fazer parte da nossa forma de estar no 
futebol, porque só associando a reflexão ao processo 
de treino é que poderemos enriquecer a nossa 
condução do processo.

Farinha,
Ricardo Miguel Moutinho 
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Mestrado: 

Ciências do 

Desporto

Orientador: Prof. 

Doutor Carlos 

Manuel Francisco

Projeto de Pesquisa
Planeamento, conceção e realização de uma época 
desportiva 
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Este percurso foi realizado no âmbito dos desportos 
coletivos, mais concretamente, na modalidade 
de futebol. O futebol é um dos jogos desportivos 
coletivos mais praticado e apreciado a nível mundial 
e desperta o interesse de diferentes intervenientes 
(treinadores, jogadores e adeptos). Neste sentido, e 
para uma melhor compreensão de diferentes fatores 
que intervêm no processo de treino, procurámos 
realizar um estudo que visasse perceber quais as 
perceções dos atletas e treinadores relativamente 
às competências do treinador e tivesse como 
principal objetivo verificar se 
havia conformidade nas 
respostas obtidas nos dois 
grupos (atletas e treinadores). 
Para a concretização desta 
investigação, recorremos a 
uma amostra de conveniência 
de 20 atletas (idade média de 
10,7 anos) e 15 treinadores 
(idade média de 28,33 anos). O instrumento utilizado 
foi um questionário concebido a partir dos itens 
da Coaching Efficacy Scale (CES), validado por 
Feltz, Chase, Moritz e Sullivan (1999) para Portugal, 
destinado a treinadores e atletas com o objetivo de 
conhecer quais as competências mais importantes 
identificadas no treinador/atleta, e aquelas que estes 
utilizam efetivamente. Como principais resultados 
destacaríamos a importância desta etapa formativa na 
ligação do saber académico ao saber prático, onde 
se evidenciaou a importância que o treinador detém 
no desempenho de uma equipa. Outra conclusão 
está relacionada com competências psicológicas e 
técnicas que surgem como as mais valorizadas para 
a obtenção do sucesso.

Garcia,
Pedro Miguel Gomes Correia Ribeiro 

Mestrado: 

Ciências do 

Desporto

Orientador: Prof.ª 

Doutora Teresa 

da Costa e 

Fonseca

Projeto de Pesquisa
Projeto aplicado/projeto de investigação Diferenças 
da Inteligência Emocional Percebida em Praticantes 
de Treinos Aeróbicos e Anaeróbicos 
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A atividade física é fundamental para a promoção 
de uma qualidade de vida melhor, desde pequenas 
mudanças no dia-a-dia, como as caminhadas no 
final do dia, até à frequência de ginásios e salas de 
exercício, realizando práticas físicas desde mais leves 
até às mais vigorosas. Com 
este propósito o objetivo deste 
projeto foi perceber se há uma 
relação da prática de exercício 
físico, nomeadamente exercícios 
aeróbios e anaeróbios, e 
a Inteligência Emocional 
Percebida dos indivíduos. Para 
tal, o instrumento utilizado foi 
o questionário demográfico e 
o questionário TRAIT META-
MOOD SCALE – 24 (TMMS – 24). A amostra do 
estudo foi constituída por 40 indivíduos (entre os 18 e 
65 anos) dos quais 20 praticam treinos aeróbios (aulas 
de grupo e sessões de treino cardiovascular), com 17 
elementos do sexo feminino e 3 do sexo masculino, 
e com uma média de idades de 36,15 ±11.10. Os 
restantes 20 elementos praticavam treinos anaeróbios 
(treino de força) com 20 elementos do sexo masculino 
e uma média de idades de 28,9 ± 6,52. Após a análise 
dos resultados obtidos, verificou-se que, existem 
diferenças significativamente positivas nos indivíduos 
que praticam exercício aeróbio em comparação com 
os praticantes de exercício anaeróbio.  Apesar de não 
ser tema central do estudo consideramos relevante as 
diferenças no que respeita ao género dos indivíduos 
da amostra, sendo significativamente positivas para 
os indivíduos do sexo feminino. Já no que respeita 
á frequência semanal de prática de atividade física, 
de mais ou menos quatro vezes por semana, não se 
evidenciou diferenças significativas entre elas.

Leite,
Belarmino Pereira 
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Mestrado: 

Ciências do 

Desporto

Orientador: Prof.ª 

Doutora Teresa 

Fonseca

Projeto de Pesquisa
Atividades de Grupo e Stress
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A atividade física é fundamental para a promoção 
de uma melhor qualidade de vida, desde simples 
caminhadas ao fim do dia, frequentar salas de 
exercício e todo o tipo de atividade física têm vindo 
a ser promovidos de forma as pessoas saírem um 
pouco da rotina e promover o contacto social. Deste 
modo o objetivo deste projeto é saber se existe 
relação entre a prática do exercício e a diminuição do 
Stress acumulado no dia de trabalho. Deste modo, 
os instrumentos utilizados para a realização do projeto 
foram o Questionário demográfico, o Questionário de 
Stress Ocupacional - Geral desenvolvido por Gomes 
(2010) e a Escala de Satisfação com a Vida (SLWS) 
traduzido e adaptado por Neto (1993, 1999). A 
amostra do estudo foi constituída por 52 indivíduos, 
dos quais 33 são trabalhadores e praticam atividade 
física e 20 são trabalhadores e não praticam atividade 
física. Dos que praticam atividade física, 15 preferem 
as aulas de grupo e 17 frequentam a sala de cardio 
– musculação. Dos inquiridos 
24 são do sexo masculino 
e 28 do sexo feminino com 
uma média de idades de 36 ± 
12,6 anos. Assim chegamos 
à conclusão que tanto em 
relação à satisfação com a vida 
como em relação à quantidade 
de Stress os inquiridos que 
trabalham e praticam atividade física sofrem menos 
com o Stress que os que trabalham e não praticam 
atividade física. Esta conclusão reforça a ideia de que 
é muito importante estar inserido em atividades físicas 
de academia de forma a controlar os níveis de Stress 
que com o trabalho e a rotina do dia – a – dia se 
acumula e reduz a qualidade de vida das pessoas, 
e não podemos esquecer a realidade atual pois com 
todos estes avanços negativos da conjetura do país 
os níveis de Stress tendem a aumentar.

Oliveira,
Margarete Marques de 

Mestrado: 

Ciências do 

Desporto

Orientador: Prof.ª 

Doutora Teresa 

Fonseca

Projeto de Pesquisa
Projeto de Investigação - A Motivação para a Prática 
da Atividade Física na Terceira Idade
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O presente estudo teve como objetivo fundamental 
verificar a motivação que os idosos têm em relação à 
prática de atividade física, em função do género, estado 
civil, agregado familiar, idade, nível de escolaridade e 
o seu envolvimento em atividade física. A amostra foi 
constituída por 199 sujeitos de ambos os géneros, 
pertencentes a Instituições com 
diferentes valências, quer de 
lar, quer de centro de dia, bem 
como idosos que vivem nas 
suas próprias casas, com idades 
compreendidas entre os 50 e 
90 anos, 104 são do género 
masculinos e 95 do género 
feminino. O instrumento utilizado 
foi para conhecermos qual a 
atitude/ motivação face à atividade física, utilizamos 
o “Older Person Attitudes Physical Activity and 
Exercise Questionnaire”.Os resultados apresentados 
permitem-nos sugerir que a motivação tem um papel 
importante na prática de atividade física do idoso.

Pereira,
Diogo Mendes 
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Projeto de Pesquisa
Projeto Aplicado/projeto de investigação - Treino 
multicomponente em idosos ativos - Efeitos de uma 
sessão de treino de força complementar na aptidão 
muscular, funcional e na sua retenção após cessação
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O propósito deste estudo foi verificar o efeito de 
12 semanas de treino multicomponente (adição 
de uma sessão semanal de treino de força como 
complemento ao treino de hidroginástica) e de 
destreino (10 semanas) na força máxima (RM), na 
potência e nas capacidades funcionais de idosos 
ativos. Vinte e dois idosos voluntários praticantes de 
hidroginástica (média = 68,5 ± 5,13), foram divididos 
em dois grupos GE (n=14) e o GC (n=8). O GE foi 
submetido a um treino adicional multicomponente 
progressivo de 9 exercícios, com 50% -85% de 1RM 
e 2 séries de 6-15 reps. Avaliação da aptidão física 
e funcional foi realizada através dos testes de força 
máxima 1RM, teste de potência nos 20%, nos 40% 
e nos 60% de 1RM, e pela aplicação da Bateria de 
Fullerton – “levantar e sentar”, “andar 2,44 m”, “andar 
6 min”, “sentar e alcançar”, “alcançar atrás das costas” 
e “flexão do antebraço”. Concluímos que o GE revela 
aumentos e efeitos positivos na força máxima (+ 
30% após treino, P  0,001; e +22% após destreino 
P 0,02), potência muscular 
(MPP aumentou 34% a 52%; P 
0,00). Nos testes funcionais 
não foram obtidos resultados 
estatisticamente significativos, 
apesar disso registou-se um 
aumento no GE nos testes 
“levantar e sentar” (19%) e “flexão 
do antebraço”(14%), enquanto 
que no GC não se verificaram alterações. Este 
estudo indica assim que o treino multicomponente é 
recomendado para estas populações por apresentar 
efeitos positivos após o treino e ser capaz de manter 
uma aptidão muscular e funcional mais elevada 
após paragens. O estudo também permitiu verificar 
que uma sessão de treino de força por semana é 
suficiente para induzir alterações significativas.

Pires,
Sílvia Nunes 

Mestrado: 

Ciências 

do Desporto

Orientador: Prof.ª 

Doutora Teresa da 
Costa e 

Fonseca

Projeto de Pesquisa
Relatório de Estágio Profissionalizante
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O estágio é considerado um processo de aprendizagem 
imprescindível, pois permite ao estagiário enfrentar 
desafios para uma prática futura profícua e eficiente, 
tendo assim a oportunidade de interligar a teoria 
e a prática, e conhecer a realidade educativa. Este 
compromete ao estagiário responsabilidade nas ações 
desenvolvidas, assiduidade, autonomia na realização 
das atividades, planificar e prever resultados. Neste 
sentido deve ser entendido como uma parte do 
contínuo que constitui o desenvolvimento de um 
profissional. Caracterizamos este momento como um 
processo de superação de dificuldades, aquisição de 
experiências e aprendizagens que constituem a base 
essencial para aprendizagens mais complexas, para 
uma vida futura de qualidade. 
O Estágio Profissionalizante é a 
exteriorização das competências 
adquiridas fora dos limites 
académicos, tendo como 
intuito o desenvolvimento dos 
seus conhecimentos junto das 
empresas públicas e privadas, 
correlacionando a teoria e a 
prática, contribuindo para uma 
análise de pontos fortes e fracos 
das organizações e propondo melhorias para as 
instituições públicas e privadas. O local de estágio 
permitiu ao aluno a disponibilidade de assimilar o seu 
conhecimento teórico com os problemas que somente 
através da prática do dia-a-dia são verificados. Assim, 
as várias situações em que se proporcionaram a troca 
de experiências fizeram com que, o futuro profissional, 
ficasse preparado para atuar em diferentes áreas 
relacionadas com a sua formação académica.

Sousa,
Hugo Manuel Alfaiate 
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Mestrado: 

Enfermagem 

de Saúde 

Infantil e Pediatria

Orientador: Prof.ª 

Doutora Ana Maria 

Jorge

Projeto de Pesquisa
Vivências do Adolescente em Ambiente de Cuidados 
de Saúde Pediátricos
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A adolescência constitui uma etapa de transição entre 
a infância e a vida adulta associada a novas realidades 
com necessidade de abordagens específicas, que 
recentemente invadiu o universo da Pediatria. Em 
relação à população em geral, os adolescentes 
são especialmente vulneráveis, devido a diversos 
fatores, como o crescimento e o desenvolvimento 
físico, cognitivo e social. A passagem pelo 
ambiente de cuidados de saúde numa situação 
de doença, nomeadamente a vivência de uma 
hospitalização, pode trazer efeitos traumáticos ao 
seu desenvolvimento. As vivências do adolescente 
em ambiente de cuidados de saúde pediátricos, 
na sua subjetividade e especificidade, interessam 
ao investigador, para perceber de que forma o 
adolescente as experimenta e que implicações têm 
no seu desenvolvimento pessoal e construção da 
sua identidade. A investigação, que decorreu em 
três serviços de valências pediátricas, a Urgência 
Pediátrica, a Consulta de Pediatria e o Internamento 
de Pediatria, teve como objetivo conhecer as vivências 
acima referidas, para que os profissionais de saúde 
possam cuidar do adolescente 
compreendendo o que ele 
experiencia no momento em 
que é cuidado. Com este estudo 
concluiu-se que os adolescentes 
têm uma visão sobre si mesmos 
como pessoas saudáveis, 
mesmo em contexto de doença, 
mas que a sua vivência da 
hospitalização lhes desperta 
vários sentimentos negativos. O ambiente pediátrico é 
adequado para a maioria dos adolescentes, embora 
a existência de unidades de cuidados especializados 
para adolescentes fosse a forma ideal de cuidar nesta 
faixa etária.

Afonso,
Susana Fortuna Martins 

Saúde

Mestrado: 

Ciências 

do Desporto

Orientador: Prof.ª 

Doutora Teresa 
Fonseca

Projeto de Pesquisa
Benefícios Psicológicos e Físicos da Prática Regular 
de Atividade Física em Idosos
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O objetivo do presente estudo foi verificar se 
existem diferenças significativas de ganhos físicos 
e psicológicos entre os praticantes com maior 
assiduidade dos que apresentam um maior grau de 
ausência nas aulas, durante um período de oito meses. 
A amostra foi composta por cinquenta indivíduos, 
trinta e três pertencentes ao 
grupo de praticantes regulares 
e dezassete pertencentes 
ao grupo de praticantes de 
forma irregular no programa de 
Hidroginástica. Para verificar a 
existência de benefícios físicos 
foi utilizada a bateria de testes 
“Functional Fitness Test” de Rikli 
& Jones (2001) para avaliar os parâmetros de aptidão 
física. Os benefícios psicológicos foram avaliados 
através de um questionário onde foram analisados 
três parâmetros, a autoestima, o crescimento pessoal 
e a satisfação com a vida. Para verificar se a prática 
regular de atividade física provocava efeitos positivos 
sobre as capacidades físicas e psicológicas dos 
idosos fora efetuado o método estatístico inferencial 
não paramétrico com recurso a Bonferroni para 
mensurar os resultados do grupo regular e o teste 
Wilcoxon para o grupo irregular através do software 
IBM SPSS statistics 19 para Windows. O estudo 
demostrou que a prática de Atividade Física com 
um carater de regularidade acarreta ganhos para os 
praticantes quer a nível físico quer a nível psicológico.

Rodrigues,
Maria Edite Besteiro 



SaúdeSaúde

 35

Mestrado: 

Enfermagem 

Comunitária

Orientador: Prof.ª 

Doutora 

Ermelinda Maria 
Bernardo G. 

Marques

Projeto de Pesquisa
Hábitos Alimentares dos Estudantes do Ensino 
Superior
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A alimentação para além de ser uma necessidade 
fundamental do ser humano é um dos elementos 
do estilo de vida que mais interfere na saúde das 
pessoas. O início da idade adulta é crucial para o 
desenvolvimento de hábitos alimentares que serão 
decisivos na qualidade de vida dos indivíduos. Neste 
sentido, os estudantes do ensino superior tornam-
se um grupo relevante para implementar programas 
de educação alimentar. Os objetivos deste estudo 
são avaliar os hábitos alimentares dos estudantes 
do ensino superior e identificar quais os fatores que 
interferem nos mesmos. Foi desenvolvido um estudo 
não – experimental, descritivo-
correlacional, transversal e 
de natureza quantitativa. Foi 
selecionada uma amostra não 
probabilística por acessibilidade, 
constituída por 168 estudantes 
do Instituto Politécnico da Guarda, 
com idades compreendidas 
entre os 18 e os 49 anos, 
com uma média de idades de 
24,40 anos. Para a recolha dos 
dados, foi utilizado um questionário de caraterização 
sociodemográfica, caraterização académica e 
caraterização socioeconómica, o Questionário de 
Imagem Corporal e a Escala de Hábitos Alimentares. 
Concluiu-se que os estudantes do ensino superior 
que apresentam melhores hábitos alimentares são os 
mais velhos; os do género feminino; os que coabitam 
com o cônjuge, companheiro(a) ou namorado(a) 
e os que vivem com os pais ou familiares; os que 
frequentam os cursos das áreas de Saúde e de 
Hotelaria e Turismo; os que habitualmente comem em 
casa; os que praticam mais frequentemente exercício 
físico/desporto e os que revelam melhor imagem 
corporal. Os resultados mencionados demonstram a 
necessidade de implementar estratégias conducentes 
à prática de estilos de vida saudáveis. Neste sentido, 
todos os espaços são profícuos para a promoção 
de estilos de vida saudáveis, sendo a escola um dos 
locais de excelência, que pode e deve fomentar a 
promoção de uma alimentação saudável.

Lucas,
Joana Maria Rabaça 

Mestrado: 

Enfermagem 

Comunitária

Orientador: Prof.ª 

Maria Hermínia 

Nunes Barbosa

Projeto de Pesquisa
A Prática do Aleitamento Materno Exclusivo
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Com a realização deste estudo pretende-se 
determinar a prevalência e a duração do AME na área 
de abrangência do centro de saúde de Belmonte e 
conhecer os fatores favoráveis e os que interferem 
com a prática do AME. Os resultados revelam que 
a prevalência do AME ao quarto, ao quinto e ao 
sexto mês foi, respetivamente, de 90%, 50% e 20%. 
Relativamente à duração do AME, 10% das mães 
deixou de amamentar em exclusividade entre os três 
e os quatro meses, 30% entre os quatro e os cinco 
meses, entre os cinco e os seis meses, 40% e a partir 
dos seis meses, 20%. Os benefícios para a saúde 
do bebé foram os motivos mais frequentes apontados 
para a prática do AME. O apoio profissional foi 
destacado como favorecedor 
do AME, na figura do médico de 
família e enfermeiro do centro de 
saúde. Foi referida a importância 
da família, com destaque para 
a avó materna, no entanto, 
os restantes familiares, foram 
referidos como incentivadores ao 
abandono do AME. O cônjuge 
foi referenciado como facilitador 
da prática do AME. As dificuldades referidas durante 
a amamentação prendem-se com a pega incorreta, 
as mamadas frequentes, a mastite e o mamilo plano 
ou invertido, sobressaindo também as críticas e a 
pressão social para a introdução de novos alimentos. 
Aos quatro meses foram apontados diversos motivos 
para a introdução de leite adaptado, relacionados com 
a convicção de leite insuficiente, o choro do bebé e 
o cansaço da mãe. Aos cinco e aos seis meses o 
motivo mais evidenciado para o abandono do AME 
foi maioritariamente o regresso das participantes ao 
trabalho, tendo sido também referido, a necessidade 
da adaptação do bebé a novos alimentos.

Andrade,
Elisabete Rodrigues Fernandes 
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Mestrado: 

Enfermagem 

Comunitária

Orientador: Prof.ª 

Maria Hermínia 

Nunes Barbosa

Projeto de Pesquisa
A sobrecarga dos cuidadores informais de idosos 
dependentes no concelho de Belmonte
Resumo do Trabalho Desenvolvido
O cuidado prestado informalmente por familiares, 
a um idoso dependente, são uma mais valia 
para a saúde nacional. Contudo, este cuidado, 
frequentemente, acarreta uma sobrecarga intensa 
a quem o presta. Sobrecarga é entendida como o 
conjunto de dificuldades físicas, emocionais, sociais e 
económicas inerentes à prestação de cuidados. Com 
a realização deste estudo pretende-se averiguar quais 
os fatores que mais influenciam a sobrecarga dos 
Cuidadores Informais (CI’s) de idosos dependentes no 
concelho de Belmonte. Para tal, definiram-se objetivos 
com o intuito de perceber se a sobrecarga do CI é 
influenciada pelas caraterísticas sócio-demográficas, 
de contexto e clínicas. Para atingir os objetivos definiu-
se um estudo quantitativo, de nível II. Recorreu-se 
a uma amostra por conveniência, constituída por 
um total de trinta e quatro CI’s e respetivos idosos 
dependentes. O instrumento de colheita de dados 
foi de administração indireta (Quivy e Campenhoudt, 
1998) e dele constavam: 
Questionário Geral para o 
Cuidador Informal, Questionário 
Geral para o Idoso Dependente, 
Escala de Pfeiffer Portable 
Mental Status Questionary, 
Índice de Barthel e Escala de 
Sobrecarga do Cuidador de 
Zarit. Os resultados revelam que 
a maioria dos CI’s da amostra 
apresenta níveis de sobrecarga elevados. Os níveis 
de sobrecarga mais elevados verificaram-se em CI’s 
mais velhos, nos casados/cônjuges, nos analfabetos 
ou que frequentaram até o ensino preparatório, nos 
reformados, nos que exercem ou exerceram a sua 
atividade profissional no setor primário, nos CI’s sem 
formação na área social e/ou psico-emocional, nos 
que mantinham uma relação conflituosa com o idoso 
dependente antes da prestação de cuidados, nos 
que vivem em regime de coabitação, nos que dizem 
ser uma obrigação/dever ou uma satisfação pessoal 
prestar o cuidado, nos que apresentam patologias 
clinicamente diagnosticadas e nos que referiram 
qualidade de vida muito pior. 

Martins,
Maria Julieta Neto 

Mestrado: 

Enfermagem 

de Saúde Infantil e 
Pediatria

Orientador: Prof.ª 

Doutora Ana 

Maria Jorge

Projeto de Pesquisa
Preocupações parentais dos pais adoptivos
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Conhecer as famílias nas suas múltiplas vertentes 
é uma tarefa intrínseca à prestação de cuidados de 
enfermagem. É fundamental ouvir os pais e definir 
as mudanças a implementar a partir daquilo que é 
sentido pelos mesmos como queixa ou inquietação. 
Esta preocupação relativamente aos seus filhos 
manifesta-se, habitualmente, através de uma queixa 
ou inquietação a respeito da criança. Sendo a 
parentalidade adotiva uma forma diferente de aceder 
à parentalidade, ser mãe ou pai adotivo traz outros 
desafios e alguns problemas mais específicos. 
Este estudo pretende identificar as preocupações 
parentais dos pais adotivos e identificar quais as 
características desses pais e do processo de adoção 
que se lhe associam. Foi desenvolvido um estudo 
descritivo e transversal. Os dados foram colhidos 
junto de uma amostra em bola de neve composta 
por 18 famílias adotivas: 2 adoções singulares e 
16 adoções conjuntas ou por casal, através de um 
questionário enviado por e-mail, do qual fazia parte a 
escala de preocupações parentais de Algarvio e Leal 
(2004). Com base nos dados obtidos verificámos que 
a maior preocupação destes pais se situa ao nível 
das preocupações escolares 
e problemas familiares, 
manifestada na preocupação 
se a criança tem o que precisa 
na escola e se a professora 
entende a criança. A estas 
preocupações associam-se pais 
com idades entre os 35 e os 39 
anos, que adotaram crianças 
que estão atualmente em idade 
escolar e sem necessidades especiais. Alia-se a 
estas características o facto de a adoção ter sido 
motivada pelo desejo de aumentar a família integrado 
num projeto de vida

Lucas,
Sílvia Cristina Gil Mendes 
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Mestrado: 

Enfermagem 

Comunitária

Orientador: Prof.ª 

Agostinha 

Esteves de Melo 
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Projeto de Pesquisa
As dificuldades do cuidado informal na prestação 
de cuidados ao idoso. Um estudo desenvolvido no 
concelho de Sabugal
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Este estudo teve como principais objetivos avaliar 
as dificuldades dos cuidadores informais de idosos 
dependentes e identificar e analisar os fatores 
determinantes destas dificuldades. Recorreu-se a 
uma amostra, não probabilística por conveniência, 
constituída por 52 cuidadores 
informais. Realizou-se um 
estudo quantitativo, transversal, 
descritivo e correlacional. Foram 
utilizados como instrumentos 
de colheita de dados um 
questionário constituído por duas 
partes: uma relacionada com 
a caracterização do cuidador, 
do idoso e da prestação de 
cuidados, o índice de Barthel e outra com o índice 
de Avaliação das Dificuldades do Cuidador (CADI). 
Os principais resultados revelaram que os cuidadores 
informais percecionam maiores dificuldades nas 
dimensões exigências de ordem física na prestação 
de cuidados, nas reações à prestação de cuidados 
e nas restrições da sua vida social. A dimensão onde 
percecionam menores dificuldades é no deficiente 
apoio profissional prestado. Foram identificados e 
analisados os fatores determinantes das dificuldades 
percecionadas, nomeadamente: no cuidador informal 
(idade, estado civil, habilitações literárias, rendimento 
do agregado familiar), no idoso dependente (sexo, 
idade, nível de dependência) e na caracterização 
circunstancial à prestação de cuidados (grau de 
parentesco, coabitação, tempo despendido em horas 
na prestação de cuidados).

Martins,
Saúde

Carla Susana Gonçalves

Mestrado: 

Enfermagem 

de Saúde Infantil e 
Pediatria

Orientador: Prof.ª 

Doutora Fernanda 

Lopes

Projeto de Pesquisa
Representação Social do Enfermeiro para a criança 
em Idade Escolar 
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Os desafios que se colocam hoje à profissão de 
enfermagem são muitos e não podem ser ganhos 
sem uma nova atitude profissional e institucional 
perante a profissão. Neste sentido, a necessidade 
de se refletir sobre a profissão de Enfermagem, 
levou a enveredar pelo “campo” das representações 
sociais, considerando que 
a representação social é 
uma forma específica de 
conhecimento, o conhecimento 
prático, que cada um de nós 
constrói tendo em vista a 
adequação do comportamento 
individual/social. Com o intuito 
de conhecer a representação 
social do enfermeiro, para as 
crianças em idade escolar, optou-se por um estudo 
de natureza analítica, indutivo e construtivista, 
adotando a técnica de análise de dados da Grounded 
Theory. Esta técnica pareceu ser a mais indicada pois 
permite, partindo da perspetiva dos participantes, a 
produção de conhecimento através de um processo 
indutivo. Como instrumentos de colheita de dados, 
serão utilizados a entrevista semi-estruturada, auxiliada 
pelo desenho. De facto, existe um sentimento de 
que, apesar da vertente técnica ser fundamental e 
valorizada, a vertente relacional é a mais valorizada 
pelas crianças, uma vez que é através dela que os 
enfermeiros estabelecem relações com os utentes, 
visando o seu cuidado como ser único. Esta questão 
assume particular importância no que se refere à 
interação enfermeiro-criança.

Marques,
Paula Cristina Caldeira 
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Mestrado: 

Computação 
Móvel

Orientador: Prof. 
Doutor José 

Carlos Fonseca

Projeto de Pesquisa
Segurança em Bluetooth para Dispositivos Móveis
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Esta dissertação fornece uma descrição detalhada 
sobre o Bluetooth e sobre as suas lacunas. De forma 
a proteger o Bluetooth, são também descritos os 
métodos e procedimentos para a implementação de 
uma futura firewall, deixando aqui uma porta aberta 
para novos investigadores. São também estudados 
os tipos de ataques mais perigosos ao Bluetooth 
analisando o seu grau de impacto em termos de 
segurança. Após esta analise é proposta uma 
firewall para Bluetooth que atuará sobre o protocolo 
de Radio Frequency Communication (RFCOMM) 
protegendo assim o Bluetooth contra todos os 
ataques estudados. Uma das novidades desta firewall 
é a atribuição dos dispositivos de Bluetooth a perfis de 
utilização que permitem simultaneamente uma perfeita 
utilização destes dispositivos 
de Bluetooth aos quais nos 
ligamos, de acordo com as 
suas necessidades, impedindo 
acesso de recursos inbound 
e outbound desnecessários. 
Recuando vários anos atrás, as 
comunicações eram realizadas 
através de uma ligação física que utilizava cabos 
para a transmissão de chamadas e de dados. Com 
a evolução dos anos estas mesmas comunicações 
passaram a ser realizadas através de redes sem 
fios. No entanto as comunicações com redes sem 
fios permitem que a informação fique disponível a 
terceiros. De forma a fornecer segurança e manter 
o conteúdo das comunicações privado, foram 
desenvolvidos e aplicados métodos de segurança 
e privacidade nomeadamente nas áreas das 
comunicações móveis. As comunicações utilizando 
redes sem fios despoletou o aparecimento de várias 
tecnologias como o Bluetooth. Para tecnologias de 
curto alcance, tal como na maioria das tecnologias, 
a segurança na aplicação destas tecnologias, e no 
Bluetooth em particular, foi algo pouco explorado no 
seu lançamento.

Alfaiate,
João Carlos 

Tecnologia

Mestrado: 

Enfermagem 

Comunitária

Orientador: Prof.ª 

Agostinha 

Esteves de Melo 
Corte

Projeto de Pesquisa
Qualidade de vida do idoso institucionalizado
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A presente investigação teve como principal 
objetivo determinar a perceção que os idosos 
institucionalizados têm da sua qualidade de vida. 
Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, não 
experimental, transversal e descritivo-correlacional, 
em que a amostra foi constituída por 90 idosos 
institucionalizados no concelho da Guarda. Para a 
recolha dos dados, utilizou-se 
um formulário de caraterização 
sociodemográfica, o Índice de 
Barthel e a Escala WHOQOL 
– Bref. Com o presente 
estudo, pudemos constatar 
que os idosos percecionam 
melhor qualidade de vida no 
Domínio Social, seguindo-
se o Domínio Ambiental, o 
Domínio Psicológico e por último o Domínio Físico. 
Como fatores determinantes da qualidade de vida 
dos idosos, identificámos a idade, o género, as 
habilitações literárias, a iniciativa da institucionalização, 
o tempo de institucionalização, o facto de receber 
visitas e o nível de independência que estes 
apresentam. Para aumentar a qualidade de vida do 
idoso institucionalizado é essencial, o bem estar 
fisico, psicológico e social. Assim, as instituições 
devem encarar o idoso como ser único, abordando-o 
de forma individual, permitindo que este se adapte à 
instituição nos seus timings e assim possa viver com 
qualidade de vida; a promoção da participação da 
família nas diferentes fases do processo de adaptação 
à institucionalização e a criação de programas e 
atividades para os idosos institucionalizados, de forma 
a manter a saúde, a independência, a autonomia, a 
auto-estima e por conseguinte, a qualidade de vida.

Matos,
Marta Maria Almeida Correia 
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Mestrado: 

Construções 

Civis

Orientador: Prof. 
José António 

Furtado

Figueiredo

Projeto de Pesquisa
Projeto, Licenciamento, Fiscalização de Obra e 
Avaliação Imobiliária
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Pretende descrever-se a principal Legislação 
necessária para as tarefas inerentes ao licenciamento 
municipal, referindo mesmo os principais temas em 
que é exercida a intervenção, ao nível da emissão 
de pareceres, fazendo o enquadramento do pedido 
do munícipe na Legislação respetiva, necessária à 
aprovação da pretensão. Esta questão encontra-se 
materializada no fluxograma, que pretende representar 
o percurso de um projeto de licenciamento, desde 
a entrada na Câmara Municipal, até ao pedido de 
emissão de alvará de construção de um imóvel. Com 
a descrição das questões que nortearam estas obras, 
pretende chamar-se a atenção para as insuficiências 
nos projetos, que são uma das principais causas dos 
problemas e conflitos nas construções, podendo por 
em causa o sucesso da mesma. A elaboração de cada 
projeto, deve centrar-se não só na construção em si, 
mas ter em conta outros fatores que são normalmente 
negligenciados, mas que imprimem um impacto muito 
significativo no custo de manutenção ao longo do 
período útil de vida do edifício. A intervenção como 
coordenador de projeto, projetista da estabilidade e 
como diretor técnico de obra, 
permitiu a compatibilização 
destas áreas salvaguardando 
manutenções futuras. No âmbito 
da experiência no ramo de 
avaliação de imóveis para uma 
instituição bancária e avaliações 
de terrenos da Câmara Municipal, 
e ainda de expropriações de 
terrenos particulares em prol de 
obras públicas, são abordados no presente relatório 
definições, conceitos e metodologias importantes na 
avaliação imobiliária.

Cairrão,
Carlos Manuel Gonçalves 

Mestrado: 

Computação 
Móvel

Orientador: Prof. 

Doutor Carlos 

Alberto Correia 

Carreto

Projeto de Pesquisa
Projeto aplicado/projeto de investigação - Sistema 
Pericial para Dispositivos Móveis com Base em 
Computação na Nuvem
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Este trabalho descreve a implementação de um 
Sistema Pericial para dispositivos móveis, dirigido 
ao utilizador comum e com a capacidade de usar 
diferentes bases de conhecimento de diferentes 
áreas, selecionáveis pelo utilizador. O sistema 
é composto por duas aplicações, uma para o 
administrador, e outra para o 
utilizador comum. A primeira 
tem como objetivo permitir ao 
administrador “alimentar” o 
sistemas com novas Bases de 
conhecimento assim como de 
fazer alterações às já existentes e 
ainda de notificar os utilizadores 
das novas alterações que foram 
feitas. Já a segunda aplicação 
permite ao utilizador descarregar para o seu 
smartphone as bases de conhecimento disponíveis, 
consultá-las, e receber as notificações das alterações 
disponíveis. O sistema usa uma arquitetura com base 
em computação na nuvem para facilitar a criação e 
distribuição de diferentes bases de conhecimento. 
A plataforma de computação na nuvem utilizada foi 
a plataforma da Google – Google App Engine, que é 
uma plataforma do tipo Plataforma como serviço. O 
sistema usa dois tipos de bases de conhecimento: 
bases de conhecimento baseado em regras e bases 
de conhecimento baseado em árvores de decisão 
binária. Estas estão organizadas por áreas e, por 
cada área, poderão ser organizadas em categorias e 
subcategorias. O motor de inferência implementado 
tem assim um comportamento diferente de acordo 
com o tipo de base de conhecimento escolhido pelo 
utilizador.

Baltazar,
Mário Miguel Rosa 
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Mestrado: 

Sistemas 

Integrados de 
Gestão

Orientador: Prof. 
Doutor Joaquim 
Silva (U.P.) 

Projeto de Pesquisa
PA/PI - Qualidade Química e Biológica do Ar da 
Guarda
Resumo do Trabalho Desenvolvido
A qualidade do ar tem como requisito principal a 
concentração e o tipo de poluentes atmosféricos, que 
em elevadas concentrações, afetam negativamente 
os ecossistemas, o património edificado, mas acima 
de tudo a saúde humana. A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) identifica a poluição atmosférica como 
a responsável pela morte de 7 milhões de pessoas 
em 2012 dos quais 3,7 milhões, estão relacionadas 
com a poluição do ar exterior. O objetivo deste estudo 
passa por avaliar a qualidade do ar da cidade da 
Guarda com uma estação de monitorização de fundo. 
Os poluentes atmosféricos analisados neste estudo 
foram os poluentes químicos CO, O3, SO2, NO, 
NOX e NO2, as partículas (PM1, PM2.5 e PM10), os 
metais pesados (níquel, cádmio, chumbo e arsénio) 
presentes nas partículas e os pólenes. Tendo por 
base os valores-alvo legislados, a concentração 
média diária determinada neste estudo para os 
poluentes químicos analisados é, no geral, inferior 
aos limites legais. Existem apenas alguns picos de 
concentração para o O3 e SO2 que ultrapassam 
os valores legislados. Relativamente à análise de 
partículas verificou-se que as 
PM10 são as que apresentam 
uma concentração mais 
elevada. No que diz respeito 
aos metais presentes nas 
partículas, o estudo mostra que 
o níquel é aquele que apresenta 
uma maior concentração. Em 
relação à análise de pólenes, o 
estudo demostrou que existe um 
comportamento semelhante com a previsão realizada 
pela Rede Portuguesa de Aerobiologia (RPA), com 
exceção da urtiga, azeda, tanchagem, eucalipto e 
quenopódio.

Lisboa,
Inês Catarina Pinheiro dos Santos 

Mestrado: 

Gestão - 

Administração 
Pública

Orientador: Prof.ª

Doutora Ana Cristi-
na Marques Daniel

Projeto de Pesquisa
Sistemas de Infomação e Comunicação nos Institutos 
de Emprego. Estudo de Caso: IEFP da Guarda
Resumo do Trabalho Desenvolvido
No presente projeto estabelece-se como principal 
objetivo analisar por um lado, se os sistemas de 
informação utilizados no IEFP da Guarda estão a 
ajudar as necessidades deste instituto, identificando 
o grau de satisfação dos funcionários/formadores 
em relação ao sistema e que benefícios eles 
encontram no seu uso. Por 
outro lado, pretende verificar-
se o grau de satisfação dos 
formandos ao nível da formação 
na área das TIC. Os resultados 
demonstram que os sistemas 
de informação utilizados no IEFP 
da Guarda estão a ajudar as 
necessidades deste Instituto e 
os seus funcionários/formadores 
beneficiam do seu uso, uma vez que estes são de 
opinião que os sistemas de informação facilitam o 
desempenho das suas funções, valorizando a sua 
atividade profissional, evitam a perda de informação, 
possibilitam a comunicação com outras instituições 
e constituem uma mais-valia para os formandos. 
Relativamente aos formandos e no sentido de 
perceber o seu grau de satisfação relativamente às 
ações de formação frequentadas, nomeadamente ao 
nível da formação na área das TIC, podemos dizer 
que estes se encontram bastante satisfeitos.

Jacinto,
Patrícia Raquel Santos Couto 
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Mestrado: 

Computação 
Móvel

Orientador: Prof. 

Doutor Carlos 
Alberto Correia 
Carreto

Projeto de Pesquisa
Implementação de um Guia Turístico Digital baseado 
em Dispositivos Móveis
Resumo do Trabalho Desenvolvido
Este trabalho descreve as tarefas típicas de gestão 
e coordenação de um projeto de informática da 
Câmara Municipal de Almeida, que tem como 
objetivo implementar um Guia Turístico Digital da Vila 
histórica, baseado em tecnologias de Computação 
Móvel. Complementam-se essas tarefas com a 
análise e proposta de soluções 
tecnológicas relativas aos 
requisitos do projeto, dos quais 
se destacam os seguintes: Guia 
Turístico Digital baseado em 
dispositivos móveis com uma 
interface amigável e ubíqua, 
fornecimento de informação 
multimédia e multilingue dos 
edifícios históricos da Vila de 
Almeida; lista dos serviços de hotelaria e restauração 
do concelho; proposta de rotas aos turistas de forma 
a otimizar o tempo das suas visitas; orientação dos 
turistas usando dados GPS e imagens satélite da 
Vila; utilização da infraestrutura de rede Wi-Fi da 
Vila. Pode-se concluir que a implementação do guia 
turístico digital foi completada com sucesso, visto 
terem sido cumpridos todos os requisitos previamente 
definidos. Como qualquer projeto, este também 
pode ser melhorado e como trabalho futuro seria 
interessante incluir funções de deteção de contexto, 
ou de realidade aumentada de forma a proporcionar 
ao visitante, vistas virtuais de estruturas destruídas 
durante a guerra.

Taboada,
Frederico da Silva 
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Master´s degree:

Sistemas 

Integrados de 
Gestão

Advisor: Prof.ª 

Doutora Maria de 
Fátima dos 

Santos David

Research Project
Management System Social Responsibility: A Case 
Study of Beverage Industry
Abstract of the job developed
Firms face, nowadays, increasing concerns and 
challenges, because, for one side, their social 
responsibility should be a constant concern in the 
development of their economic activity, increasing 
their business competitiveness and achieving the 
collective well-being and, for other side, facing strong 
resource constraints, which are scarce for endless 
needs. Thus, it is recognized the need for planning, 
implementation and control the Social Responsibility 
Management System (SRMS), 
as well as, the definition of a 
sustainability strategy as critical 
to economic success, social 
and environmental development 
of the society in which firms are 
inserted within a framework of 
efficiency, effectiveness and 
economy of resources, as well 
as, higher standards of quality.
As a research methodology, 
this applied project proposes, in 
the first part, a theoretical analysis, that through the 
literature review contextualizes the social responsibility, 
in general, and the integrated management system, in 
particular, at national level, and international level, in its 
various aspects, models and guidelines. In the second 
part, this applied project develops an empirical analysis 
through a case study, since it requires research 
and a thorough profound knowledge of a firm in the 
beverage industry, using one the first phase a narrative 
interpretive method type and one the second stage a 
statistical analysis of constructive type.

Almeida, Rita Isabel Miranda 

Economics, Management 
and Accounting

Master´s degree:

Gestão - 

Empreendedoris-
mo e Inovação

Advisor:Prof.ª 

Doutora Rute 

Maria Gomes 
Matos

Research Project
PA - Economic and Financial Analysis: A Case of 
Construction and Public Works sector
Abstract of the job developed
The applied project is centered on economic 
and financial analysis of an industry case study of 
the construction and public works. The research 
methodology developed subdivided into two 
complementary parts. The first theoretical part is 
supported in the scientific literature and legal regulatory 
review to contextualize the accounting standards 
in Portugal and corporate finance that enables 
developing the economic 
and financial analysis and 
the valuation of a company 
compared to the respective 
models and methods. To achieve 
the second empirical part we 
proceeded to a longitudinal 
exploratory analysis considering, 
on one hand, the conceptual 
foundation of corporate finance 
applicable to the construction 
industry and public works, and 
on the other hand, the annual reports and accounts 
of the financial years of 2005-2010 S & M, SA. The 
results show a heavily weakened sector, both in terms 
of civil construction and public works in Portugal, in 
general, both in terms of market structure of the interior 
region of Portugal, in particular. The project applied 
analyzed economically and financially, and applied a 
model of company valuation. The conclusions of the 
applied project show the move to the new accounting 
standards system (CNS) that caused several and 
significant changes regarding the preparation of 
financial statements, allowing percecionar different 
analyzes that generate opinions and decisions by 
different users of these financial statements (DF).

Augusto, Susana Maria Cardoso 

Economics, Management 
and Accounting
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Master´s degree: 

Gestão - 

Contabilidade

Advisor: Prof.ª 

Doutora Maria de 
Fátima dos 

Santos David

Research Project
Professional activity report 
Abstract of the job developed
This report of professional activity describes several 
experiences and activities developed over the past 10 
years at the J. Vargas, Ltd., it also demonstrates the 
knowledge and skills acquired in the accounting area, 
the strict observance of ethics and ethical behavior 
associated with the profession.
In this context, it is particularly relevant the constant 
changes the accounting activity have been exposed, 
to which was necessary to reply, such as the recent 
entry into force of the Accounting Normalization System 
(SNC), approved by Decree-Law nº 158/2009, from 
July 13, which replaced the Official Accounting Plan 
(POC), with the aim of increasing the relevancy of 
the financial information, in order to enable greater 
information transparency and increasing comparability 
of financial information. Therefore, Portugal has 
approached the international accounting standards 
published by the International Accounting Standards 
Board (IASB) and in force in most of the European 
countries. Following this, also 
at the taxation level, there have 
been changes, in concrete with 
the publication of Decree-Law nº 
159/2009, from July 13, which, 
as a direct consequence of 
the entry into force of the SNC, 
it re-edited the Tax Code the 
Corporate Income (CIRC), with 
effect from January 1, 2010. 
Nevertheless, the Corporate 
Income Tax is not the only tax to which is referred 
in this report, in so far as at the professional activity 
developed, all taxes of the Portuguese tax system are 
treated in general.

Canotilho, Carla Alexandra Seves de Andrade 

Economics, Management 
and Accounting

Master´s degree:

Gestão - 

Administração 
Pública

Advisor: Prof.ª 

Helena Isabel 

Barroso Saraiva

Research Project
The contribution of Inspection General on Internal 
Control of the entities supervised by the Ministry of 
Solidarity and Social Security
Abstract of the job developed
Currently the economic environment in which we live 
strongly affects the public administration, since the 
levels of demand are set at high levels and the lack 
of resources makes itself felt with increasing intensity. 
In this scenario the government and public managers 
have towards the implementation 
of a more efficient control on the 
entities whose management your 
responsibility is to systematically 
and effectively concern. In this 
sense arises the internal control 
system as a crucial tool in order 
to ensure that the organization 
complies with policies and 
objectives, safeguard assets, 
prevent errors and fraud, 
and ensure the length of the legal and regulatory 
requirements. The governments tend to reinforce 
the support to governance through inspection and 
audit, performed by the supervisory management 
established for that purpose. In particular, the General 
Inspection of the Ministry of Solidarity and Social 
Security is a service whose mission is to assess 
the legality and regularity of the acts committed by 
the authorities and organizations of the Ministry of 
Solidarity and Social Security or subjected to the 
guardianship of the Minister, as well as evaluate its 
management and its results, through the realization 
of audits. Because it is understood that the activity 
performed as an inspector in that entity, embodied by 
conducting audits, contributes to the development and 
improvement of internal controls of the audited entities, 
report development of professional activity focuses 
on the identification of recommendations made on 
internal control and on the hypothetical influence of 
these recommendations to the development and 
deepening of the internal control system. The weight of 
the recommendations relating to internal control tend 
to increase continuously for the period 2009 to 2011, 
which could indicate a lack of internal control systems 
and the existence of inefficient internal controls.

Carlos, João Pedro Marques 

Economics, Management 
and Accounting



Master´s degree:

Gestão - 

Administração 
Pública

Advisor: Prof. 

Doutor Gonçalo 

José Poeta 

Fernandes

Research Project
Thermal units and Development, Management and 
Qualification of the Termas do Cró
Abstract of the job developed
Spas are health care units where clinical procedures, 
particularly consultations and treatments, are carried 
out. Natural mineral water is considered a local resource 
that can only be used in spa towns which have been 
recognized as healing sources for the prevention 
and treatment of a number of pathologies. Spas 
combine different methods and treatment techniques, 
including showers, crenotherapy, bathing in thermal 
tubs or pools, and internal cleansing. Spas have 
become more common within the privileged health 
circuits although two distinct cultures have marked 
their evolution: a popular culture, which randomly 
mixed leisure and therapeutic elements, and an elitist 
culture, which focuses more 
specifically on healing based on 
therapy while promoting leisure 
as a celebration of intimacy 
and symbolism. With the highs 
and lows of the evolution of 
Portuguese spas, many spas 
fell into ruins and fashion was 
evermore adverse to the spa 
institution and its services. The 
main concern was with the 
massification of the spas, which 
led to an acute drop in their profits and, consequently, 
in the possibilities for renovation and modernization 
of equipments and overall offer. Nevertheless, a new 
wave a hope seems to have arisen in the spa dynamic 
where the concept of well-being seems to constitute 
the connection between total degradation and basic 
revitalization. Although it is relatively recent in Europe, 
the concept of well-being has proven to cover a lot of 
ground for an increasingly diverse population, carrying 
with it growing concerns based on notions of health, 
vigor, and inner strength. It is a concept that carries 
with it a specific attitude and a clearly evolving process 
in terms of new ways of thinking and understanding 
the body and spirit but, above all, the new ideals for 
bodies and esthetics.

Cerqueira, Cátia Isabel Carvalho 

Economics, Management 
and Accounting

Master´s degree:  

Marketing e 

Comunicação

Advisor: Prof.ª 

Doutora Ana Cristi-
na Marques Daniel

Research Project
The information society in health systems. Case Study: 
ULS Guard and ACES Dão Lafões I
Abstract of the job developed
The main goal of this project is to analyze the impacts 
and results of the implementation of information 
systems and technologies in the advancement of 
healthcare. Through the analysis of a survey not only 
personal characteristics may be observed, but also 
the opinions of respondents 
in relation to the use, the 
characteristics and advantages 
of information systems in Local 
Health Unit (LHU), in Guarda and 
the Grouping of Health Centres 
(ACES), Dão Lafões ACES I 
(Viseu). The results show that the 
profile of the respondent was a 
female nurse in the age group of 30-39 of the Guarda 
district and with basic level computer skills. The most 
information system used was ALERT. In addition the 
majority of respondents agree that the standardization 
of ICT helps to control medical errors and that they 
work with an effective information system.

Costa,Sara Sequeira 

Economics, Management 
and Accounting
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Master´s degree:

Marketing 

e Comunicação

Advisor: Prof.ª 

Teresa Maria 

Monteiro 

Felgueira

Research Project
Professional Activity Report - Forlife , Sport and 
Wellness 
Abstract of the job developed
The present report describes my professional 
experience in the past 10 years in the area of Sports and 
Wellness. In the first part of the report is approached 
relational marketing and which types of strategies were 
used, initiating the thematic with a theoretical framing 
about what is the Customer 
Relationship Management 
(CRM), implementations, 
components and goals, and 
then is demonstrated, in practical 
terms, which were applied, under 
my coordination, to the Forlife, 
Sport and Wellness business. 
It is a form of management that 
came to change the relationship 
dynamics between customers 
and business companies. Regarding to Forlife brand 
management, after a theoretical framing focusing the 
importance of the brand value in what concerns to their 
own benefits, identity and personality, it is described 
how the Forlife brand was built and which strategies 
were implemented to maintain, develop, and increase 
the recognition of such a brand like this one.

Costa, Sandra Gracinda da Cunha Barbosa 

Economics, Management 
and Accounting

Master´s degree: 

Gestão -

Administração 
Pública

Advisor: Prof. Jor-
ge Manuel Montei-
ro Mendes

Research Project
The Homeland Security system and models Police: 
Police the Polices want
Abstract of the job developed
The Portuguese system of internal security has been 
a topic of discussion and has been looked at from a 
number of perspectives, one of which is the way that 
the police force itself has been reorganized. Adjustment 
in any organization should occur in stages and with 
the concurrence of its human resources. In this vein, 
the point of this research was to 
understand whether the current 
model in our system of internal 
security for the police force, 
consisting of multiple police, 
would be accepted or whether 
the dual system, consisting of 
military police and civilian police, 
would be preferred by the police 
officers. Through a survey, the 
opinions of 1195 officers belonging to the four police 
forces and security services (GNR - Highway Patrol, PJ 
- Judicial Police, PSP - Police and SEF - Immigration and 
Border Patrol) were collected. In this sample, 51.5% 
considered that the most appropriate model is the joint 
existence of a Preventive Police Force (uniformed) and 
a Criminal Investigation Police Force. As for the most 
suitable model for unification, respondents tended to 
consider as the most appropriate unifying models for 
Portugal’s Police Force with the PSP, GNR and SEF 
together and the PJ separated (25.4%); another model 
created two separate groups, consisting of the PSP 
and GNR in one and the SEF and PJ in another (19.7 
%); yet another model considered is the single Police 
force (18.8%). The model currently supported by the 
government, in which the GNR is separated while the 
PJ, PSP and SEF are grouped together only collected 
about 10.6% of the responses.
The current model, that of multiple police, was only 
supported by about 12% in the study and even 
those who chose it solicit an amendment to the Law 
regarding the organization of criminal investigation to 
better clarify the skills and competences required of 
each type of Police officer.

Cruz, António Carvalho Fernandes 

Economics, Management 
and Accounting



Master´s degree: 

Marketing e 

Comunicação

Advisor: Prof. 

Doutor Joaquim 

Manuel 

Fernandes Brigas

Research Project
The Communication and International Relations - 
Professional Activity Report
Abstract of the job developed
The main goal of this work was to identify the public 
relations techniques used in the International Relations 
Office in the communication with its internal public, 
to strengthen the identity and organizational culture, 
to increase the level of motivation and awareness 
of the target audience for actions related with 
International Exchange programs, particularly, the 
Lifelong Learning/ Erasmus 
Programme. The identification of 
the public relations techniques 
has highlighted their importance 
in the planning of a good internal 
communication strategy. It also 
allowed to check some limitations 
of the office, particularly, in the 
framework of the communication 
strategies implemented, and lead 
to the conception of a specific 
digital communication support –  a practical guide  for 
students of Escola Superior Agrária de Coimbra in 
order to overcome the limitations identified in the work. 
This tool may contribute to the increasing number 
of the students, provided with more information and 
more interested in doing an Erasmus programme at 
an eligible institution. Furthermore, the implementation 
of these techniques today is, actually, crucial to the 
motivation of the target audience. The financial and 
economic difficulties of the country cause financial 
constraints within the families, preventing people 
from achieving mobility, which can eventually lead to 
a decrease in the number of mobilities, which is not 
good to achieve the goals defined by the office.

Duvergé, Sandra Marina Ferreira Martins 

Economics, Manage-
ment and Accounting

Master´s degree: 

Gestão - 

Administração 
Pública

Advisor: Prof.ª 

Doutora Manuela 

Natário 

Research Project
The Impact of Electronics Contracting in the Public 
Procurement of Local Authorities
Abstract of the job developed
The economic and financial crisis that the Member 
States of the European Union (EU.) have gone through 
underlies the introduction of a new strategy with the 
goal of reduces the public debt. In the European 
Commission’s strategy, e-procurement represent 
an instrument able to reduce the public expenditure, 
because the procurement 
represents 19% of the GNP of 
EU. In 2004, EC established 
in Directives 2004/17/EC e 
2004/18/EC the adoption of 
the eprocurement and had 
as a goal of 50% of public 
contracts, in 2010, accomplish 
a full dematerialization form. This 
goal wasn’t achieved and it is 
estimated that only 5% of the procurement in Europe 
is done electronically. Since 2009 Portugal, with the 
publication of the Code of Public Contract, lives in a 
deep changing process in procurement. One of the 
main innovations was the dematerialization of pre 
contractual procedures. The Portuguese case is a 
reference in all Europe and it used as an inspiration 
for preparation of new community directives published 
in March 2014, that torn the Public e-procurement 
mandatory in Europe. Thus, the aim of this study is 
to analyze the impact of electronic platforms in public 
contract and e-procurement and to discus about this 
innovative reality at Public Local Authorities.

Fernandes, Teresa Augusta Anjos 

Economics, Management 
and Accounting
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Master´s degree:

Marketing e

Comunicação

Orientador: Prof.ª 

Advisor: Teresa 
Maria Dias de 
Paiva

Research Project
Family Marketing: marketing applied to family 
management
Abstract of the job developed
This project describes the conceptual discussion of 
the marketing philosophy applied 
to family management. It was 
intended to show how marketing 
can be applied as a management 
philosophy to the family, 
leading to the achievement of 
educational goals in a more 
pragmatic way and in line with the 
current marketing perspective 
that defends the definition of 
values and ethics as a condition for the sustainability 
of an organization that, in our perspective, can be the 
family. Accordingly, the implementation of strategic 
marketing planning was proceeded, fundamental tool 
to make this management philosophy operational, 
where were defined the marketing strategies that can 
be followed by families, namely religious, tribal, nature 
and civic and to the definition of operational marketing 
based on the “4 E”, which are Experience, Exchange, 
Everyplace and Evangelism.

Ferreira, Nuno Miguel Faria 

Economics, Management 
and Accounting

Master´s degree:

Gestão - 

Administração 
Pública

Advisor: Prof. 

Doutor Fernando 

Pires Valente

Research Project
Management / A Wintry viability in Portugal, Case 
Study – Bragança
Abstract of the job developed
The present work aims to evaluate the winter road 
maintenance resources and the methods used in 
reference countries to support and develop the 
resources and methods used by the EP in the 
district of Bragança, through a cost/benefit analysis 
of investment in Road winter maintenance or closing 
roads. A bibliographic was 
conducted in order to search 
and compare the winter road 
maintenance resources and 
methods used in reference 
countries. Through personal 
knowledge and EP data, we 
performed a case study centered 
on the winter road maintenance 
in the district of Bragança, based 
on Marshal Theory of supply 
and demand. The objectives are common to all road 
operators. First, road traffic conditions are kept to 
ensure circulation on the roads and the safety of users, 
giving preference to main itineraries roads, ensuring the 
highest level of service on de highways, with specific 
levels according to the variety of the roads. Another 
goal is the road user’s information, using roads signs 
and agreements with radio stations and newspapers, 
in order to inform the status of the roads. The most 
ambitious goals are providing the reestablishment of 
services in the main roads connections as soon as 
possible. The case study resulted from an analysis of 
a section of the main itinerary road IP4 in the district 
of Bragança, where it was possible to quantify the 
variables provided for the micro-economic analysis. In 
the present case, collected data includes the number 
of vehicles, flow rates and travel duration, in order to 
analyze and manage snowplowing and spreading 
salt. The hypothesis were: to keep or to close the 
IP4 between the nó sul (Bragança) (A) and the nó 
oeste (Vinhais) (B), open to the traffic safely after the 
cost/benefit analysis. This analysis confirmed that 
snowplow and spreading salt reflects an increase of 
social benefit on the road users.

Gama, Nuno Miguel Grilo 

Economics, Management 
and Accounting
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Master´s degree:  

Gestão - 

Administração 
Pública

Advisor: Prof.ª 

Doutora Maria 

Manuela dos San-
tos Natário

Research Project
Innovation in Services - Case Study in Five Counties 
of Guarda District
Abstract of the job developed
In recent decades there has been a growing 
importance of the service’s sector in the economy, 
both in terms of contribution to employment and to 
the Gross Domestic Product. In turn, innovation is also 
assumed, increasingly, as a fundamental “piece” for 
any organization as well as its growth and providing 
constant customer satisfaction. Consequently the 
study of innovation in the service’s sector was the 
main driver for choosing the theme of this project. This 
project aims to study innovation in companies providing 
services in five counties in the district of Guarda: 
Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Seia 
and Trancoso in order to analyze their processes 
of innovation, and identify behavioral patterns of 
innovation, and the factors that are associated with 
the best innovative performance of these companies. 
To this purpose, we opted for an inquiry. Regarding 
to the innovation of the companies under study its 
revealed three behavioral profiles in terms of the 
dynamics of innovation: the cluster 1, more innovative 
and proactive; cluster 2, the least innovative, and 
introduction of innovation required by law, and only 
cluster 3 as reactive and social 
responsibility. Attend that the 
factors that are associated with 
a more proactive stance in terms 
of innovation, and therefore the 
best dynamics of innovation 
are: contextual variables and 
operating variables linked to 
the location and availability of 
information technologies; internal 
and market sources, institutional 
sources and other informal sources of information, 
used to innovate and lack of information on markets 
as the main obstacle to innovation. Dynamics of 
cooperation and government support for innovation 
showed no statistically significant differences for the 
formation of clusters and the influence of dynamics in 
terms of innovation.

Gomes, Ana Cristina Morais 

Economics, Management 
and Accounting

Master´s degree: 

Gestão - 

Administração 
Pública

Advisor: Prof. Jor-
ge Manuel Montei-
ro Mendes

Research Project
Public Administration Reform in Cape Verde: Four 
Decades of Change (1975-2011)
Abstract of the job developed
This Master’s dissertation has two primary objectives: 
1st – To demonstrate the importance of implementing 
a number of measures in the reform process of the 
Public Administration in Cape Verde, in the area of 
both the organization of the State (human resources 
and financial system) and the information systems 
and electronic governance; 
2nd – To study, by means of a 
survey, whether Cape Verdeans 
are satisfied (or not) with the 
Public Administration reform 
measures. In the first chapter, 
the models for management and 
public administration - traditional, 
bureaucratic, professional and 
managerial – are studied from 
a diachronic perspective. It is important to note that 
each of these models has influenced the new model 
of governance which is evermore centered on the 
theories of democratic citizenship and on the multiplicity 
of new social actors interested in the definition of 
public policies. The second chapter focuses on Cape 
Verdean public administration reform, which covers 
three main periods – colonial, post-independence, 
and democratic. In this context, administrative 
modernization has gone through an organizational 
process based on the following fundamental vectors: 
State and Public Administration (macro, operational, 
and functional dimensions). Following this organizational 
process, the State of Cape Verde has prioritized 
four major areas: democracy, sovereignty functions, 
authority of the State and promotion of citizenship; 
territorial organization and management. Since public 
administration is a strategic sector for the development 
of Cape Verde, there are a number of measures 
taken by the various governments to modernize this 
sector. Note, for example, the implementation of the 
Portal of the Government of Cape Verde and the 
Portal for the Citizen, among other measures which 
aim to modernize public administration, as well as an 
effective management of its human resources with the 
aid of available information technologies.

Gomes, Carlos Patrick 

Economics, Management 
and Accounting



Master´s degree: 

Gestão - 

Administração 

Pública

Advisor: Prof.ª 

Doutora Maria 

Manuela dos San-
tos Natário

Research Project
Professional Training - Modernization of Public 
Administration: Digital Municipality, Communication 
and Service
Abstract of the job developed
Local authorities are public institutions where there is 
a great deal of interaction between the State and the 
citizen. Therefore, local institutions must engage in the 
provision of quality public services, by
searching for a continuous improvement in the provision 
of services. Having as main purpose to establish a 
solid connection between Guarda’s Council and its 
inhabitants, resorting information and communication 
technologies, it will give a special importance in 
providing the information with quickness. In this 
way, it is intended to develop a sketch of a platform, 
where any citizen can access a set of municipal 
information using new forms of 
communication and strengthen 
the relationship between the 
council and the citizen. With 
the implementation of an online 
platform of communication and 
information it shall contribute 
to a transformation of internal 
and external relations on 
Local Authority, through new 
approaches to the structure, 
organization and operation of 
services. In this sense, the services activities will be 
performed according to new citizen-centric models, 
and there will be an active link between their needs and 
requirements and the implemented policies. Thus, this 
platform aims essentially to contribute to a bidirectional 
relationship between Local Public Administration and 
citizen, betting on an effective participation of the 
citizen, which will reflect, in this way, the decision-
making process, namely, the feedback from different 
community groups to the different adopted policies will 
be one of the essential inputs for their evaluation.

Louro, Ana Catarina  Fernandes 

Economics, Management 
and Accounting

Master´s degree: 

Gestão - 

Administração 
Pública

Advisor: Prof.ª 

Doutora Maria Ma-
nuela dos Santos 
Natário

Research Project
Applied Project - Cultural Standards and Innovation 
Capacity: A Case Study
Abstract of the job developed
The study is focused on two cities, one of the Coast 
and another one of the Interior of Portugal, Lisbon 
and Trancoso respectively, to survey their cultural 
patterns and behaviors in terms of innovation, as 
well as identify how the cultural dimensions that 
have more influence in determining of the innovation 
capacity of these cities. For this, 
we used as an instrument of 
data collection the international 
questionnaire, Values Survey 
Module 2008, developed by 
Hofstede, but adapted in order 
to fulfill the objectives of this 
study. The sample consists of 
138 individuals of Lisbon and 
136 of Trancoso city. The results 
indicate that the societies in 
analysis have high Power distance, Individualism and 
Masculinity, low Uncertainty Avoidance, tendency 
for Long-term Orientation. For the end, as regards 
the Indulgence versus Restraint and Monumentalism 
versus Self-Effacement, the two cities have average 
ratios, values based in high permission relatively to 
the wishes and feelings, showing a greater capacity 
for enjoying life, and what it offers. The Trancoso 
city is prouder and unalterable in their way of being 
and acting, Lisbon shows to be more flexible to the 
change. The similarities and disparities found in the two 
cities, characterize an exclusive organizational culture, 
of the regions surveyed, and somewhat, disparate of 
the results found by Hofstede (2010) at the analysis 
of organizational culture belonging to Portugal and 
they influence the creative profile, innovative and 
entrepreneurial of the individuals of these cities.

Mendes, Sara Marina da Cruz 

Economics, Management 
and Accounting
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Research Project
The evolution of the practice of dissemination of 
environmental information
Abstract of the job developed
The theme of Environmental Accounting is increasing 
its relevance, since the concern to preserve the 
environment is also increasing. This study had as 
main objective to analyze the practices of disclosure 
of environmental issues in organizations quoted on the 
Lisbon Stock Exchange, during the period covered 
by the triennium 2010/2012, 
in order to identify the level of 
environmental disclosure made, 
as well as to detect which are the 
factors that contribute the most 
to the environmental disclosure 
by Portuguese companies. Data 
analysis resulted in a descriptive 
and critical analysis of responses 
to each of the variables and also 
crossing variables through the Spearman correlation 
coefficient. There were also elaborated nonparametric 
statistical tests and multiple regression. The study 
conclusions reveal that there are dependence on 
the level of disclosure by companies and some 
factors such as the sector of activity of enterprises 
and environmental certification. These two are the 
key factors that are directly related to the practice of 
environmental disclosure by Portuguese companies.
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Master´s degree: 

Gestão - 

Administração 
Pública

Advisor: Prof. 

Doutor Amândio 

Pereira Baía

Research Project
Applied project: Safety, hygiene and health at work: a 
case study 
Abstract of the job developed
The Safety, Hygiene and Health at work has always 
occupied an important role in the evolution of man 
and of work. By the relevance of human resources in 
organizations, contributing to the economic and social 
development, it is essential to create conditions of 
safety and health at work that promote the quality of life 
at work and ensure the health and welfare of workers. It 
is fundamental that the management of the organization 
develops a culture managed to people, for Safety, 
Hygiene and health at work and for its prevention. 
Prevention allows an efficient choice of measures 
designed to eliminate or reduce to an acceptable level 
of occupational risks, i.e. it allows the improvement of 
working conditions, with fewer occupational accidents 
and occupational diseases, more productivity and 
competitiveness. In this context, it was defined 
as general objective of this case study: know the 
perception that collaborators of the Polytechnic 
Institute of Guarda have of the Safety, Hygiene and 
Health at work, so as to verify their satisfaction in this 
area and to be presented some recommendations 
for their improvement. An inquiry was conducted and 
the respective statistical analysis, 
noting that the collaborators 
of the Polytechnic Institute of 
Guarda, in a general way have 
perceived the conditions of 
Safety, Hygiene and Health at 
work satisfactory/ reasonable 
unless for formation, evaluation 
and adaptation of the conditions, 
appointment and information 
in this area and participation 
in emergency simulations. It is concluded that the 
variables Sex, Relation Legal the Employment and 
Category influence the perception of the conditions 
of Safety, Hygiene and Health at work at the level of 
Occupational Risks and the variables Sex, Extra Work 
and Category influence the perception at the level of 
Prevention and Control.

Morgadinho, Ana Maria Ferreira 

Economics, Management 
and Accounting

Master´s degree: 

Gestão - 

Contabilidade

Advisor: Prof.ª 

Helena Isabel 
Barroso Saraiva

Pires, Ângela Sofia Ramos 

Economics, Management 
and Accounting



Master´s degree:

Gestão - 

Administração 
Pública

Advisor:Prof.ª 

Helena Isabel 

Barroso Saraiva

Research Project
The tariff training in water supply and sanitation 
systems
Abstract of the job developed
The Sistema de Abastecimento de Água e Saneamento 
(SAAS, Water Supply and Sanitation System) is 
comprised of the following activities:  water supply, and 
collection and treatment of wastewaters originating 
from households, industry, and storms. The regulation 
of the sector is done through recommendations 
that the Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR, Water and Residual 
Services Regulatory Entity) gives to define tariff levels, 
information to be included in consumer invoices, 
and computation criteria. It is extremely important to 
know beforehand the opinion of the managing entities 
regarding tariff standardization, the role that ERSAR 
should play in the process, and how costs are to be 
recouped. From this point of view, the role played by 
ERSAR is critical to the resolution of problems arising 
from tariff dispersion and management models, while, 
simultaneously, ensuring the economic viability of the 
sector.The goal of this work is to 
reflect upon these issues, taking 
into consideration an analysis 
of past recommendations 
and their implementation into 
the real world, while testing 
a possible standardization of 
tariffs. Using a survey instrument, 
this exercise also tried to learn 
how some managing entities 
view these issues. The work 
developed for this study allows us to conclude that 
price standardization is difficult to implement in the real 
world, due to the wide variety of tariff models followed 
by the managing entities in terms of not just prices but 
also structure of the tariff, and the diversity of regulatory 
frameworks of the managing entities. Thus, we can 
conclude that, despite all the work developed taking 
into account the guidelines provided by ERSAR, it is 
still difficult to define computation criteria to develop 
a tariff structure that points toward the harmonization 
of its values.

Pires, Susana Margarida Pereira 

Economics, Management 
and Accounting

Master´s degree:

Marketing e 

Comunicação

Advisor: Prof.ª 

Doutora Teresa 
Maria Dias de 
Paiva

Research Project
Green communication: empirical study of the 
consumption of energy-efficient products in the 
domestic sector 
Abstract of the job developed
The communication aims to clarify green consumers 
about the environmental characteristics of products 
and teach them to purchase and use them in a more 
sustainable way. In this sense, communication is 
one of the tools for changing values and consumer 
habits, so it is essential to 
inform and direct the needs and 
desires of consumption for more 
efficient household products. 
Consumers are skeptical of 
this type of communication 
campaigns and have doubts 
about the transmitted message. 
There is a huge ignorance, 
confusion and skepticism 
about energyefficiency products, it is essential to 
communicate with the intention of inform and educate. 
This research aims to deepen the understanding of 
the profile of consumer is behavior, regarding the 
most efficient products in the domestic sector, and 
identify whether communication campaigns influence 
their decisions or not. After analyzing the data it was 
found that consumers consider that communication 
campaigns influence their attitudes toward to the 
purchase of products with better efficiency, however, 
and paradoxically exhibit skepticism towards these 
campaigns.

Redondo, Sandra da Conceição Jacinto 

Economics, Management 
and Accounting
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Master´s degree:

Gestão - 

Administração 
Pública

Advisor: Prof. Jor-
ge Manuel Montei-
ro Mendes

Research Project
Archaeological Coa Valley Park and Coa Museum: 
proposal for a new management model
Abstract of the job developed
The study and the preservation of Paleolithic engravings 
led to the classification of the CoaValley as a National 
Monument (1997) and World Heritage Site (1998). 
This has increased the expectations already triggered 
by the creation of the Coa Valley Archaeological 
Park (1996). The Coa Archaeological Park and 
Museum (2010) are located in a wide protected area, 
possessing unique features in Portugal. Its protection 
requires specific public policies in áreas such as 
culture, tourism and nature preservation thus fostering 
sustainable development. The 
competitive capacity of the Coa 
Valley territory is dependent on 
its heritage and its economic, 
social and cultural dynamics. 
This project constitutes 
an analysis of the Public 
Administration reforms that have 
been happening and how these 
affect the management of the 
Coa Archaeological Park and Museum. The main 
objective of this Applied Project was to present a new 
management model for the Coa Archaeological Park 
and Museum that fits into the concept of governance 
model. The novelty in this model is the emphasis that 
is given to the citizen urging him to intervene in the 
preparation, implementation and evaluation of concrete 
policy measures concerning the Coa Archaeological 
Park and Museum. The State must keep on pursuing 
safeguard heritage protection public policies that also 
promote its enjoyment. However, its role should be 
more dynamic and not only as a financer.

Regalo, Aldina Maria Nunes 

Economics, Management 
and Accounting

Master´s degree:

Gestão - 

Administração 
Pública

Advisor: Prof. 

Jorge Manuel 

Monteiro Mendes

Research Project
The Access Regime to the Law and the Courts - The 
Granting of Legal Protection for Social Security: A 
Case Study - Social Security of Guarda
Abstract of the job developed
This paper is about the system of access to justice 
and courts by the Portuguese citizens who use this 
kind of social support. This research work is directed, 
in particular, to all the applicants that go to the National 
Security Centres with the objective of requiring legal 
aid, giving them a global and 
general knowledge about the 
rules and procedures that must 
be followed in order to get that 
social help.
This study starts (Chapter I) with 
the legal framework of the topic, 
presenting it from a historical 
perspective (first moment) and, 
in a second moment, the present 
perspective about the regime of access to justice and 
courts. In the second chapter the main entities involved 
in the concession of this social help are presented. 
The following entities are analysed in detail: A- Social 
Security Institute; B- Courts; C- Bar Association. In the 
third and last chapter, a comparative analysis of the 
requests of legal aid made to the Guarda District Social 
Security Centre is done, in the period between 2008 
and 2012, studying their type and their treatment and 
presenting the potential factors of the regime of access 
to justice and courts. In the end of the paper some 
ideas are presented about: a) the present financing 
model and the necessity of finding solutions to avoid 
misuses by the ones who are always trying to get this 
kind of social protection; b) the necessity of a revision 
of the present regime to assure the economic-financial 
sustainability of the system and avoid a possible and 
predictable failure if nothing is done in the short term. 
The main conclusions on the studied topics are also 
presented, relatively to the requests of legal aid made 
to the Guarda District Social Security Centre, between 
2008 and 2012.

Ribeiro, Zita de Lurdes Hilário 

Economics, Management 
and Accounting



Master´s degree: 

Gestão - 

Administração 
Pública

Advisor:Prof.ª 

Doutora Maria Ma-
nuela dos Santos 
Natário

Research Project
Design applied / Research Project - The Border 
Operational Programme and the Territorial Cohesion - 
The Case of the City Council of Guarda 
Abstract of the job developed
A The land border between Portugal and Spain is one 
of the longest, most ancient and with more stability 
in Europe; it was an almost insurmountable obstacle 
throughout several centuries.The regional and 
cohesion policy of the European Union, implemented 
through structural funds, aims to promote the 
development of the least 
favoured regions and therefore 
contributing for the decrease of 
regional asymmetries. This way, 
economic, social and territorial 
cohesion is implemented 
through European regional 
policy being, the last one, the 
most important once its goal is 
European territorial cooperation 
towards the process of European 
integration. It is in this extent that 
one intends to demonstrate the growing importance 
of territorial cooperation in the central region of 
Portugal and Castilla y León and the role that local 
authorities, as agents of development, have played 
in the conception, implementation and promotion of 
cooperation initiatives. The study will be done with 
concrete operations that were carried out and one 
will analyse their contribution for the development of 
the relations of cooperation and of the territory itself. 
This way, the main goal of this applied project is to 
acquire a deeper knowledge of cross-border and 
cohesion programmes and to evaluate the cross-
border projects approved in POCTEP (2007-2013) in 
the cooperation regions of central Portugal and Castilla 
y León. One intends to identify and analyse the main 
activities and projects in which the local authorities of 
Guarda were involved.

Silva, Paula Margarida Costa 

Economics, Management 
and Accounting

Economics, Management 
and Accounting

Master´s degree: 

Gestão - 

Logística

Advisor: Prof. 

Doutor Amândio 

Pereira Baía

Research Project
Applied Project / Research Project - The Logistics of 
IPSS - Case Study of the Guarda District
Abstract of the job developed
Being Logistics a fundamental instrument for the 
management of any organization, has these days, 
and more than ever, an important mission in all 
organizations, whether they are private or public, 
with or without profit. Along the Private Institutions of 
Social Solidarity (IPSS), Logistics mission was also a 
major highlight, given the need 
for optimization of resources due 
to the lack of it, whether they 
are material or human. These 
institutions have an important role 
in society and in the economic 
outlook crisis the country is 
facing, being Guarda District 
one of the most affected due to 
its geographical location, placed 
in country’s interior. This study aims to verify how 
the logistics organization is implemented in the IPSS 
placed in Guarda District and to investigate the 
importance that their leaders and managers attribute 
to it. Therefore, through the conclusions reached, it 
can be said that the logistical organization of most 
of the IPSS placed in Guarda District is based on 
empirical knowledge, where the role of experiences 
and life experience of the institution responsible has 
a key role Despite the success with which it is made 
the management of the IPSS, it would be important for 
Directors and Employees have the notion that logistics 
is present in all the activities performed in an institution 
and therefore pay attention to the tools that they can 
lend Logistics performance of their duties, the level of 
organization of time, minimizing costs, always focusing 
on the main objective the services quality.

Vieira, Sandra Susana Braz 
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Cardoso, Andreia Filipa Ribeiro
Research Project
PES - Road Education
Abstract of the job developed
The need to build a quality educational practice 
adapted to the needs and interests of students, 
led us to deepen and thematic reflection on the 
role of educator / teacher over the selection and 
implementation of teaching strategies and learning 
process, the approach the theme “Prevention of 
road accidents”. In this context, the objective of this 
research is to demonstrate how 
by exploring various activities 
playful character, educators / 
teachers can instill in children 
from an early age right attitudes 
and behaviors with regard to this 
issue. This study arose due to 
the fact that, increasingly, road 
accidents are one of the social 
problems of our country, placing 
it on top of the statistics. In this 
perspective, it becomes urgent 
to address this problem, one of the ways to do this 
and perhaps the most effective, safe and enduring, 
education for citizenship road, once the human factor 
is the main cause of road accidents. In this context it 
becomes urgent to respond promptly and effectively to 
all road hazards and shape so it is extremely important 
priority to road safety education in our pre schools and 
schools of the 1st CEB, developing for such a set of 
pedagogical actions, able to take children in a playful 
way, to internalize the rules of movement.

Master´s degree: 

Educação 

Pré-escolar e 
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do 1º Ciclo do 
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Advisor: Prof. 

Doutor Carlos Reis

Education Science and 
Teacher Training

Master´s degree: 
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Advisor: Prof.ª 

Doutora Maria 
Ferreira

Cepa,Carla Filipa Arezes 
Research Project
PES - Recycle memories - The Magic of Science
Abstract of the job developed
The pedagogical-didactic practices should create 
conditions that favor the interrelated scientific literacy 
and harmonious development of the child in order to 
achieve their full integration into society, being critical, 
reflexive, autonomous, supportive and preserving the 
cultural and moral values. The educator must use 
methods and teaching strategies, whose didactic 
challenges take advantage of existing resources and 
available conditions. The ease and vividness of recall, 
allows children foster the establishment of relationships 
between memory, consciousness, emotion, relive 
and travel to the past, fostering imagination. Several 
studies have shown that hands-on activities in 
science, create opportunities for children to express 
their conceptions, present solutions/ explanations/
conclusions, judgments and learn to decide on the 
choices made in relation to real situations, coming 
from the environment where they integrate. Education 
is based on a set of social, cultural, individual and 
collective assumptions, was developed, implemented 
and evaluated the design work, Recycle Memories – 
The Magic of Sciences, inserted in the educational 
project – Recycle Memories. 
The group consisted of sixteen 
children, aged between four and 
six years old, from a kindergarten 
in the city of Guarda. The 
strategies to address the range 
of activities undertaken aimed 
at science education, taking 
as a guide the development of 
values of preservation of the 
cultural heritage. In order to 
achieve this, we designed and 
developed practical activities, 
such as “The Secret of soaps” in which the didactic 
challenges have always involved a survey of previous 
conceptions of children.

Education Science and 
Teacher Training
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Master´s degree:

Educação

Pré-escolar e Ensi-
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Advisor: Prof. 
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Tânia Filipa Gomes Costa,

Master´s degree: 
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Advisor: Prof. 

Doutor Carlos Reis

Research Project
Teaching Practice Report Supervised
Abstract of the job developed
The present document arise as a Final Training Report 
framed in the regulation no. 82/2012, which includes 
three essential components. In the first, the framework 
of the institutions where the legal context of teacher 
education and schools who welcomed the process 
of PES. A second part, with the description of the 
group/class and the Supervised Teaching Practice 
process and, finally, a third 
part, with an offer of a teaching 
practice related to overcoming a 
problem and/or implementing a 
measure for the chosen theme, 
directly related to the programs 
of disciplinary areas, the period 
where was held the stage. This 
proposal was held at PES II, 
in the Primary School no. 1 of 
the Holy Spirit, with students 
of the fourth year, with the 
theme “Outdoor Learning “. The development of the 
theme occurred through a study visit to a rural area. 
The students were assigned in groups that followed 
posts and instructions, problems and collection 
of objects, as well as a map that was previously 
analyzed. These posts were prepared with the content 
addressed previously in the areas of Portuguese, 
Mathematics and Environmental Studies. The results 
were very satisfactory because the students work in 
groups, follow directions, solve problems and guide 
themselves.

Research Project
PES - Word formation
Abstract of the job developed
This research was done within the framework of the 
Master in Education (Pre – primary school and the 1st 
cycle of Basic Education), at the School for Higher 
Education, Communication and Sports, Polytechnic 
Institute of Guarda, which reports the activities 
undertaken during the Supervised Teaching Practice 
at Pre -School (PES I) and 1st CEB (PES II) . The 
objective of this dissertation is to discuss the path, the 
daily challenges, difficulties and anxieties that I came 
across along the process, as well as reflect on word-
formation in the 1st CEB. This work is divided into 
three chapters. First, the institutional and organizational 
framework of the educational 
institutions and groups, at first 
the kindergarten of Lameirinhas 
(PES I), and subsequently, the 
School of Santa Zita (PES II), both 
belonging to  the Schools Group 
of the Urban area of Guarda . 
The second chapter concerns 
my work experience throughout 
the course of PES I and II in the 
different levels of education. 
Finally, there is an analysis of the different steps of 
the learning process, where some difficulties and 
uncertainties are highlighted and some resolutions are 
presented. The third chapter concerns the theoretical 
approach on word formation, applied to the course 
in question in order to enrich pupils’ vocabulary. 
This dissertation ends with the analysis of the results 
obtained.

Conceição, Maria Luís Junceiro 
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Research Project
Teaching Practice Report Supervised - Air Pressure 
and Pressure Difference
Abstract of the job developed
Internship Supervised Teaching Practice resulted in a 
class of 5 year Integrated Primary School Kindergarten 
with the Group of Schools City of Castelo Branco, 
with the presence of cooperating teachers, the 
mentor teachers and supervisors of the graduate 
student. The Supervised 
Teaching Practice was held 
in the subjects Mathematics, 
History and Geography of 
Portugal and Natural Sciences. 
For those subjects were taught, 
respectively, four 90-minute 
sessions, three 90-minute 
sessions and two 45 and three 
sessions 90 and 45 minutes. 
This process began on May 2, 2011 and ended on 
June 14 of that year. Prepared a dossier for each stage 
of these curriculum areas. This report is divided into 
three chapters, as explained in the introduction and try 
to reflect on this training path in terms of educational 
practices implemented strategies, activities and 
problems diagnosed. 
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Research Project
PES - Mathematics / manipulatives in teaching / 
learning of mathematics in the 1st CEB
Abstract of the job developed
The law number 82 from 2002 describes the Rules 
of Supervised Teaching Practice (STP) course from 
the Masters of Education of Polytechnic of Guarda. 
Based on this law we present this final report to obtain 
the master degree provided by Law Number 43 of 
2007, in the School of Education, Communication 
and Sport. This report is organized into three chapters: 
The first referring to the “Institutional Framework - 
School Organization and Administration”. The STP I, 
about the Preschool practice 
in the kindergarten of Guarda-
Gare, with a heterogeneous 
group of 19 children aged 3 to 
5 years. The STP II took place 
on the primary school of Basic 
Education, namely Augusto 
Gil, with a class of 1st year 
children. Regarding the second 
chapter, “Process Description - 
Supervised Teaching Practice”, 
this addresses the experience of teaching / learning in 
Pre-School and Primary School (1st cycle). The third 
chapter concerns the theme proposed to explore, 
“The didactical materials in the process of teaching 
/ learning mathematics and also as a strategy for 
consolidating the contents in the 1st year of primary 
school. The work was based on the literature and in 
problem situations occurring within the classroom.
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Research Project
PES 
Abstract of the job developed
It is the culmination of work over three semesters 
in order to acquire professional teaching skills and 
progressive integration in the educational system 
as well as transmit values such as commitment, 
dedication, responsibility, critical and reflective 
character, which promote education in quantity and 
quality It was necessary to understand the organization 
of the Portuguese education system and legislation 
governing formal education in our country, in order to 
understand the environment surrounding the school, 
the physical, social and cultural conditions that it 
presents, know the institution 
and its resources, in order to get 
to know the group of children 
and extrinsic and intrinsic 
aspects that characterize each 
one, recognizing their needs 
and legend. After the theoretical 
study of all the elements that 
characterize the education, the 
education system, as well as 
formal education, observation 
was essential to understand 
these aspects and then make a more reasoned 
and scientifically pedagogical practice. Reflection is 
therefore crucial to identify all the essential elements 
to integrate the planning of activities, to recognize 
what are the most appropriate strategies to explore 
the different curricular areas, and which methods of 
assessment are more appropriate, taking into account 
the previous conceptions of each child. This report is 
not only a reflection on the formal education and on the 
Supervised Teaching Practice, but also to emphasis 
the growing importance of the contexts of non-formal 
education, including the museum, as a complement 
to formal education and an asset to formation of the 
individual, particularly in terms of Sciences.

Mariana Trindade Esteves da Costa 
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Research Project
Education, Republic and a New Paradigm Library
Abstract of the job developed
The school municipal or national libraries are an 
open drawer collective memory and they should be 
at the forefront of educational paths. In the period 
that marked the first Portuguese Republic, where the 
interests about instruction were validated and shared 
by several politicians and ideologues, the figure of the 
librarian and the library remained in the institution and 
decrees were concerns of several governments of the 
time. Also the new teaching methods encourage for 
observation and experimentation, 
as well as open class the other 
knowledge, such as direct 
contact with Nature broke with 
routine vision bookish education, 
where the magister knew 
everything and could not be 
thwarted. These methods were 
to manifest through antagonism, 
pedagogy, teaching catechism 
printed after 1926. However, 
in the first decades of the twentieth century, a stage 
combat history for the instruction of people would cost 
far down the high illiteracy rate - 75.1 % in 1911, only 
after the revolution of April 1974 and in the years that 
followed you would paint with lower figure. If it is true 
that much remains to be done in terms of education 
during the 1st Republic, due to political instability, 
the strikes, demonstrations successive and constant 
bombings, it is also true that, gradually, the instruction 
of the masses became general, the citizenry was 
saying and our cultural identity with deep historical 
roots firming it was still the time was troubled, almost 
anarchic, as some classified.

Firmino, Lúcia Pires do Chão 
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Research Project
PES - Learning Playing: an empirical study on the 
playfulness in learning
Abstract of the job developed
The present document constitutes the Final report 
of training course, designed for master degree 
in Preschool Education and teaching of the first 
cycle of basic education, the school of education, 
communication and sport of Instituto Politécnico 
da Guarda. In accordance with the aforementioned 
regulation of Supervised 
teaching Practice of the course 
of master’s teaching the enabler 
mentioned, this report presents 
the two stages realized, in 
preschool and in the first cycle 
of basic education, consisting 
of three key components: (1) 
the institutional framework 
(Organization and Administration 
School); (2) the description of the 
process Supervised Teaching 
practice based on a careful consideration of the whole 
route of training performed (including socio-economic 
characterization and psycho-pedagogical training 
class) and (3) the presentation of a research paper 
in the context of educational preschool, in relation 
to a pedagogical practice planned and directed, 
susceptible to improve cognitive skills and social group 
where each child held the stage. In this context, an 
assessment was conducted of the various cognitive 
and social skills group for children of preschool, after 
implementation of a pedagogical practice planned 
and directed to the acquisition of skills, privileging the 
playful component associated with the didactic game, 
seeking to motivate them for learning’s involvement. 
Showing the relationship of skills acquired during 
the game, with the educational qualifications of the 
parents of the children. The results obtained suggest 
that the implementation of educational activities, such 
as games, promote the development of various skills 
in students, and should not be taken lightly the playful 
character, revealing an asset in preschool age to the 
integral development of the child.

Matos, Joana Patrícia Filipe 
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Research Project
PES
Abstract of the job developed
Educação, Comunicação e Desporto of Instituto 
Politécnico da Guarda. The Supervision Teaching 
Practice, implemented in pre-school and elementary 
school teaching, allowed us to behold, in the 
classroom context (practice element), the academic 
contents trained in a number of program units of the 
Master’s Degree  course. So, in this report: we fit the 
school management and administration, considering 
the environment features and the school institutions, 
in addition to the socioeconomics and the psych 
educational of the group and the 
class; we describe and consider 
about the teaching and learning 
know-how; and we present the 
study of action-research “The 
practical-experimental activities 
in science and the special needs 
children learning: Suggestion 
of inclusion learning ways in 
preschool education”.The study 
fits in the science teaching 
area, described in the preschool education by the 
awareness of the world area. In this area, we explored 
the water physical states. We built ways of learning, 
using as a method the practical-experimental activities. 
The investigation purpose of this research study was 
to understand whether the practical-experimental 
activities contribute to the learning of special needs 
children. We assumed the action-research method 
and we worked with a group of four year children, from 
a Preschool of Pinhel, of the Agrupamento de Escolas 
de Pinhel. With this study we could realize that children 
with special needs showed a similar involvement of 
other children in the group and, at the end of such 
activities, they revealed acquisition of learning.  We 
also realized that doing practical-experimental activities 
in science, in preschool education, is an excellent 
method of inclusion of children with special needs.

Neves, Diana Sofia Barroco 
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Research Project
PES - Stress in Children
Abstract of the job developed
This praxis was made in two different school contexts: 
Preschool and 1st cycle , where I held a role of teacher 
, having the possibility to check the learning that 
children acquired , with regard to skills development. 
Apart from the introduction and bibliography, the work 
has three main parts in the form of three chapters. In 
chapter (I), I cover in detail the institutional framework 
, in Chapter (II) describe the 
process of supervised teaching 
practice and in Chapter (III) 
investigate and develop the 
theme of stress in children 
by addressing various facets, 
seeking to respond to initial 
doubts and analyzing in detail 
the causes and consequences . 
The stress is intrinsic to human 
nature and only ceases to exist 
after death, being an existential 
event that you have to learn to 
cope . Our bodies are prepared to feel stress and 
react. Stress is the response to a change that requires 
an adjustment and adaptation, being possible to 
control it. The ability to control it is linked to the ability 
to choose how to handle and respond to “stressful” 
situation : our resilience. The analysis of data obtained 
by questionnaires showed that children experience 
stress, showing certain symptoms that are a result 
of this factor. All Humans have means to react to 
changes. The causes of stress vary from person to 
person.

Nunes, Ana Carolina Freitas 
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Research Project
PES - Moral Values
Abstract of the job developed
The aim of this report is to show the importance of 
Values and Feelings, as each person builds his own 
personality and character according to the society 
where he is and he is part of. The early years of 
preschool are between 3 and 6 years old and it is the 
most important period as it is in this moment that they 
develop their personality and know the social rules. 
According to this, it was chosen 
the book “Adivinha quanto gosto 
de ti”, whose author are Sam 
Mc Bratney and Anita Jeram, 
With this book I developed the 
importance of telling a fairy tale 
and reading in children. There is 
a clear interdisciplinary between 
the different issues not only in 
these ages but also in other 
ones, never forgetting that the 
importance of the Values is presented in each activity 
and that there is a constant evolution of time, which 
means that it is necessary to guide children so that 
they can understand the difference between right 
and wrong, good and bad. The aim of this project 
is to modify the group behaviors in order to develop 
cooperation, friendship, awareness of each one, as a 
respectable human being.
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Research Project
PES - Experimental Sciences in the 1st CEB - 
Discovering the air
Abstract of the job developed
The proposal that developed consisted of idealization, 
design, implementation and evaluation of an educational 
strategy for pedagogical intervention under the 
experimental sciences, envisaging an overall student 
development, acquiring scientific thinking research to 
enable it to engage actively in (re)construction of their 
scientific knowledge, providing meaningful and active 
learning in the most effective and feasible way, focusing 
the experimental activities in a constructivist method 
and cooperation The subjects who joined this study, 
Experimental Sciences in 1st Cycle of Basic Education 
– Discovering the air, were students in the 1st cycle, 
which covers two different levels of schooling, 1st 
and 3rd year, where we did the Supervised Teaching 
Practice II. In the proposed teaching practice that we 
present we followed as a methodology experimental 
work. We value the fact that the class is constituted 
by two levels of schooling. Autonomy, responsibility 
and cooperation were fostered. The route of learning 
that we implemented had an 
underlying degree of difficulty 
and sensible requirement, 
always concerning the learning 
rhythms of each child. We can 
see, through the knowledge 
acquired by the students, 
that experimental activities 
are promoting meaningful, 
active learning, an emergence 
of scientific thought, a 
comprehensive student development, and even to 
conceive a climate of cooperation class room help, 
collaboration, understanding and well -being.
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Research Project
PES - Healthy eating
Abstract of the job developed
The main purpose of this project was to instill and make 
children aware of the need to adopt healthy behaviors 
in ways that benefit their health and well-being. These 
behaviors relate primarily to the achievement of healthy 
eating and physical activity. To take into account these 
behaviors kids are preventing themselves from chronic 
diseases.  The health education is a key area and 
must be developed with children 
from pre-school education. To 
achieve this, the teacher has to 
develop activities that address 
the intended themes, and these 
have to meet the interests of 
children and their needs. When 
developing activities in health 
is essential to use educational 
resources, such as the Food 
Wheel. This tool is for us an 
important piece of the puzzle in the development of 
the theme. In this sense, we reinforced throughout the 
project the importance of the acquisition of food habits 
in childhood and therefore the importance of food 
education either within the family or in schools. We aim 
to further reflect on the importance of early learning, 
which are fundamental to the level of health education. 
With the conclusion of this work we consider essential 
to start early on with children in pre-school education 
development of these topics relevant to their future, 
as well as the area of Health Education makes sense 
exists throughout school attendance.

Cátia Sofia Simão 
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Research Project
Preschool Education and Teaching of the 1st cycle of 
Basic Education
Abstract of the job developed
My STP was held in two different groups: initially in 
Póvoa do Mileu kindergarten, with a heterogeneous 
group of children, age between three and six years old. 
Later, in Santa Zita elementary 
school with a group of students 
from first and third grades, age 
five/six year and eight/nine years 
old respectively. This document 
starts by briefly describing both 
educational institutions, as well as 
characterize the different groups 
of children. Subsequently, 
reveals the educational practices 
performed in each group and 
its outcome/achievements/
benefits. It ends up with a case study and its teaching 
proposal, which focuses on developing a game, 
named The Spring Game, which will be used, on a 
quarterly base, as the assessment tool in pre-school 
context.

Valente, Carolina Maria Pombal Domingos 
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Research Project
PES - Handle helps teach
Abstract of the job developed
This work has as main objectives focus and reflect 
briefly and critically about some relevant aspects during 
the Pedagogical Practices (PE el CEB) and deepen a 
topic relevant to the practice of teaching, after enabling 
the master to teaching. We emphasize the relevance of 
these objectives, taking into account that it is essential 
to respond to the essential functions of education, 
criticism or individualizing and 
socializing, targeting a general 
education, total, comprehensive 
and integral, called for in 
the Basic Law on Education 
(Education Act, 2005 Art ° 7, a)). 
In this perspective, the teacher 
should try to develop the most 
of all the capabilities and skills 
of the student, promoting him 
as a person and fully, at all 
levels: motor, physical, cognitive, 
intellectual, social, moral, ethical, 
civic, psychic and emotional. 
Consequently, the teacher must know interrelate 
the theory and practice, academic knowledge and 
pedagogical knowledge, putting into practice the 
knowledge acquired to helping children discover their 
knowledge and build their own knowledge, making 
thus active learning, significant, diversified, integrated, 
socializing and facilitate new learning. (O.C.P..2006: 
23). Regarding the structure of this report, it is 
divided into three main sections. The first focuses 
on the institutional framework at the level of school 
organization and management, in addition, the socio-
economic characterization of the classes relating to 
PES We have also included a critical and reflective 
analysis regarding the description of the ESP process, 
stressing the work in some regencies and succinct 
self-assessment of them. These skills should always 
be perspetivadas. Aiming at an improvement of the 
teaching activity, through reflection “in action”, “action”. 
“About the action” and “action” with a prospective 
character in the future, allowing a feasibility increasingly 
conscious, fruitful, profitable and quality.

Santos,Anita Maria Reis 
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Research Project
Teaching Practice Report Supervised 
Abstract of the job developed
In this final report of Supervised Teaching Practice 
(STP), the first chapter approaches the institutional 
framework and socio-pedagogical characterization 
of the students, revealing the entourage where STP 
took place, in two cycles – pre-school and 1st cycle – 
while in the second chapter a summary of all activities 
carried out during the two STP’s is made. In the 
third chapter, the main purpose 
was to develop the subject of 
teaching, referring to another 
way of teaching and understand 
what drives parents/educators/
tutors to choose an alternative 
way of teaching from the 
institutional teaching. Education 
has the core role in knowledge 
transmission, by admitting the 
instruction and contribution to a more promising future. 
There are countless strategies, as to its improvement. 
However, there is an increasing disbelief towards 
institutional teaching. In that sense, will domestic 
teaching be a reliable way of learning? Will the parents 
and/or education tutors be able to indoctrinate his/
her child? The answers to these questions can only 
be constructed after attempting to understand the 
causes and effects of this teaching model. Therefore, 
this chapter includes in its first part the meaning of 
domestic teaching, the reasons why one chooses 
this kind of teaching in Portugal, its advantages and 
disadvantages.The second part describes a short 
study conducted through some questionnaires made 
to parents/tutors who chose this teaching model. This 
study helps to understand the increase in domestic 
teaching in Portugal and if this is a reliable way of 
teaching when the quality of learning attained by the 
pupils is at stake.

Vitorino, Micaela Filipa Castro 
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Research Project
Experiences Adolescent Health Care Pediatric 
Environment
Abstract of the job developed
Adolescence is a transitional stage between childhood 
and adulthood associated with new realities requiring 
specific approaches that have recently invaded the 
universe of Pediatrics. Compared to the general 
population, adolescents are especially vulnerable 
due to several factors, such as growth and physical 
development, cognitive and social environment. The 
passage on a health care unit in a disease situation, 
namely the experience of hospitalization, what can 
bring traumatic effects to their development. The 
experiences of adolescents in a pediatric health care 
environment in its subjectivity and specificity interest 
to the investigator, to understand how the adolescent 
experience and the implications it has on their personal 
development and construction of their identity. The 
research, which took place in 
three pediatric services, the 
Pediatric Emergency, Pediatric 
Consultation and Inpatient 
Pediatrics, aimed to understand 
the experiences above, so that 
health professionals can care 
adolescents, understanding 
what they experience when 
cared. This study concluded 
that adolescents have a vision of 
themselves as healthy people, even in the context of 
disease, but their hospitalization experience arouses 
various negative feelings. The pediatric environment is 
suitable for most teenagers, although the existence of 
specialized care units for adolescents would be the 
ideal way of caring this age group.

Afonso, Nelma Susana Fortuna Martins 
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Research Project
The practice of exclusive breastfeeding 
Abstract of the job developed
The realisation of this study aims to determine the 
prevalence and duration of exclusive breastfeeding in 
the coverage area of the health centre of Belmonte, 
identify the favourable factors and factors that interfere 
to the practice of exclusive breastfeeding. The results 
reveal that the prevalence of exclusive breastfeeding 
to the fourth, fifth and sixth months, was respectively, 
of 90%, 50% and 20%. Concerning the duration 
of exclusive breastfeeding 10% of mothers stop 
breastfeeding exclusively between three and four 
months, 30 % between four and five months, between 
five and six months, 40% and from six months, 20%. 
The benefits to the baby were the most frequent 
reasons for the practice of exclusive breastfeeding. 
The professional support 
was highlighted as favouring 
breastfeeding, especially in 
the figure of the family’s doctor 
and nurses from the health 
centre. Was also referred the 
importance of family, especially 
the grandmother, remaining 
family, were reported as 
supporters to abandonment of 
exclusive breastfeeding. The spouse was referenced 
as a facilitator of practice of exclusive breastfeeding. 
The difficulties mentioned during the breastfeeding 
hold with the incorrect handle, the frequent feedings, 
and the mastitis and nipple plan or inverted, also 
projecting the criticism related to social pressure 
for the introduction of food. At four months, have 
indicated several reasons for the introduction of 
artificial milk, related to conviction insufficient milk, the 
baby crying and fatigue or the mother. At five and six 
months the reasons for the abandonment of exclusive 
breastfeeding was mainly the return of participants to 
work and was also referred the necessity of the baby 
adapt to new food.

Andrade, Elisabete Rodrigues Fernandes 
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Research Project
Eating Habits of Higher Education Students
Abstract of the job developed
Eating, besides being a fundamental human 
need, is one element of lifestyle that most affects 
people’s health. The early adulthood is crucial to the 
development of eating habits that will be decisive in 
the quality of life of individuals. Therefore, students 
in higher education become a relevant group for 
implementing nutrition education programs. The 
objective of this study was to assess the eating 
habits of students in higher education and identify the 
factors that interfere therein. Thus, it was developed 
a non-experimental, descriptive-correlational, cross-
sectional and quantitative in nature study. For the 
purpose it was selected a non-probability convenience 
sampling, consisting of 168 students attending 
Instituto Politécnico da  Guarda, aged between 18 
and 49 years, with a mean age of 24.40 years. For 
data collection, it was used a socio demographic, 
academic and socioeconomic characterization 
questionnaire, the Body Image Questionnaire and the 
Eating Habits scale. It was concluded that students 
in higher education that have 
better eating habits are the 
older ones; the female gender; 
those who live with a spouse, 
partner or boyfriend/girlfriend 
and those living with parents or 
relatives; those attending the 
courses in the Health, Hostelry 
and Tourism areas; those who 
usually eat at home; those who 
most frequently perform sport/
physical exercise and those 
revealing better body image. The foregoing results 
express the need to implement strategies conducive 
to the practice of healthy lifestyles. Thus, all areas 
are suitable for promoting healthy lifestyles, being the 
school a place of excellence, that can and should 
encourage the promotion of healthy eating.

Lucas, Joana Maria Rabaça 
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Research Project
Parental concerns of adoptive parents
Abstract of the job developed
Knowing the families in its multiple aspects is an intrinsic 
task of nursing care. It is essential listen to parents and 
define the changes to be implemented from what is felt 
by them as a complaint or restlessness. The concern 
for their children manifests itself usually through a 
complaint or concerns about the child. Adoptive 
parenthood is a different way to access parenting 
and being a mother or adoptive father brings other 
challenges and some more specific problems. This 
study aims to identify the parental concerns of adoptive 
parents and to identify which characteristics of these 
parents and adoption process can be associated with 
it. A descriptive cross-sectional 
study was developed. Data were 
collected from a snowball sample 
comprised of 18 adoptive 
families: 2 single adoptions 
and 16 joint adoptions or per 
couple, through a questionnaire 
that was sent by e - mail, which 
the Parental Concerns Scale 
(Algarvio and Leal (2004), was 
part of. Based on the data found that the greatest 
concern of these parents are situated at the level of 
school problems and family concern , expressed on 
the concern if the child has what’s need in school and 
if the teacher understands the child . These concerns 
are associated with parents aged between 35 and 39 
years old, who had adopted children who are currently 
in school age and without special needs. It is allied to 
these features that the adoption has been motivated 
by the desire to increase family integrated into a life 
project.

Lucas, Sílvia Cristina Gil Mendes 
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Research Project
Social Nurses representation for children in School 
Age 
Abstract of the job developed
The challenges facing the nursing profession today are 
many and can not be won without a new professional 
and institutional attitude towards the profession. In that 
sense, the need to reflect on the profession of Nursing, 
led the plunge into the “field” of social representations, 
whereas the social representation is a specific form of 
knowledge, practical knowledge, 
that each of us constructs a view 
the adequacy of the individual 
/ social behavior.  Aiming to 
meet the social representation 
of nurses for children of school 
age, it was decided by a study 
of analytical, inductive and 
constructive nature, adopting 
the technique of data analysis 
of Grounded Theory. This technique appeared to 
be the most suitable because it allows, starting from 
the perspective of the participants, the production 
of knowledge through an inductive process. As 
instruments of data collection, the semi-structured 
interview, aided by the design will be used. In fact, 
there is a feeling that, despite the technical aspect 
is fundamental and valued the relational aspect is 
valued by the children, since it is through it that nurses 
establish relationships with clients, targeting their 
care as being unique. This question is of particular 
importance with regard to nurse-child interaction.

Marques, Paula Cristina Caldeira 
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Research Project
The difficulties of an informal caregiver in providing 
care to the elderly. A study conducted in Sabugal’s 
county 
Abstract of the job developed
This study aims to contribute to the binomial informal 
caregiver / dependent elderly promotion of health, 
identifying the difficulties of informal caregivers in 
order to increase partnerships between formal and 
informal caregivers, through concerted actions that 
are translated into gains for 
the ones who are cared and 
for the ones who care. Caring 
for who cares should be a 
responsibility and a concern of 
all health professionals and all 
policy makers. This study had as 
main objectives to evaluate the 
difficulties of dependent elderly 
informal caregivers and to identify 
and analyze the determinants of these difficulties. 
Considering a, not probabilistic for convenience, 
sample, comprising 52 informal caregivers. We 
conducted a quantitative, cross-sectional, descriptive 
and correlational study. Were used as instruments of 
data collection a questionnaire including two parts: 
one related to the characterization of the caregiver, 
the elderly and the provision of care, the Barthel index 
and the other with the index of the Caregiver Difficulties 
Assessment (CADI ) .The main results revealed that 
informal caregivers perceive greatest difficulties in 
the following dimensions: physical demands in the 
care provision, in the care provision reactions and 
on social life restrictions. The dimension where minor 
difficulties are perceived is in the poor professional 
support provided. The determinants of the perceived 
difficulties were identified and analyzed, namely: the 
informal caregiver (age, marital status, educational 
accomplishment, household income ), the dependent 
elderly ( age, sex, level of dependency ) and the care’s 
provision circumstantial characterization (kinship, 
cohabiting, time in hours spent in care).

Martins,
Health
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Research Project
The burden on informal caregivers of dependent 
elderly people in the municipality of Belmonte
Abstract of the job developed
The care provided informally by family members, to 
a dependent elderly, are an added value to national 
health. However, this care often entails an intense 
burden to those who pay. Burden is understood as a set 
of physical, emotional, social and economic difficulties 
inherent in providing care. With this study we intend 
to investigate the factors that influence the burden 
of Informal Caregivers (IC’s) of elderly dependents in 
the municipality of Belmonte. To this end, we defined 
objectives in order to understand if the burden of IC 
is influenced by socio-demographic, clinical and 
context characteristics. To achieve the objectives, 
we defined a quantitative study, Level II. We used a 
sample of convenience consisting of a total of thirty-
four IC’s and their respective dependent elderly. The 
data collection instrument was indirect administration 
(Quivy and Campenhoudt, 1998) and it contained: 
General Questionnaire for Informal Caregiver, 
General Questionnaire for Elderly Dependent, Scale 
Portable Mental Status Pfeiffer 
Questionnaire, Barthel Index and 
Burden Interview of Zarit. The 
results show that the majority of 
IC’s of the sample has high levels 
of burden. The higher levels 
of burden were found in IC ‘s 
older , the married/spouse, the 
illiterate or who have attended 
to the preparatory school, the 
pensioners, the employed or formerly his professional 
activity in the primary sector, the IC’s without training 
in social and/or psycho -emotional area, who kept in 
an adversarial relationship with the dependent elderly 
care before, those who live in cohabiting, in which 
they say is an obligation/duty or personal satisfaction 
delivering care, in presenting clinically diagnosed and 
who reported worse quality of life conditions.

Martins, Maria Julieta Neto 



Research Project
The collaboration networks and the tourist offer of the 
Serra da Estrela
Abstract of the job developed
This dissertation makes an exploratory research 
on the processes of enterprise collaboration in the 
tourism destination of Serra da 
Estrela. The study analyzes the 
inter-relationships promoting 
a “portrait” of collaborative 
experiences, identifying the 
degree, the level and significance 
of collaborative relations. 
Conclusions recommend the 
adaptation of a cooperative 
horizontal model of collaboration 
based on shared information, 
resources, activities and goals. 
The collaborative model in Serra da Estrela should be 
focused on incoming actions to overcome structural 
difficulties manifested by the destination agents.
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Research Project
Quality of life of institutionalized elderly
Abstract of the job developed
The main target of this work is to determine the 
perception institutionalized elderly have of their 
own quality of life. It conveys a quantitative non-
experimental transversal and descriptive correlational 
study, within a sample of 90 institutionalized old 
people in the region of Guarda. It was used a formulary 
of socio demographic characteristics – Barthel indices 
and WHOQOL scale - BREF. So, 
it was showed that old people 
have a better perception of their 
wellbeing in the social domain, 
followed by the background, 
the psychological and finally the 
physical one. As determinant 
factors of wellbeing, they were 
identified age, gender, academic 
degree, initiative and time of 
institutionalization, visitors and independency level. 
To increase quality of life among institutionalized old 
people, physical, psychological and social wellbeing 
is needed. Thus, institutions should face each old 
person as a unique being, approaching him/her in an 
individual way, allowing him/her to adapt the institution 
in his/her own timing, so that each of them could 
live with the desired quality of life. In the same way, 
promoting families´ participation in the different steps 
of adaptation to the institution as well as the creation 
of programmes and activities for institutionalized 
elderly should be achieved to keep their health, 
independence, autonomy, self-esteem and, therefore, 
quality of life.

Matos, Marta Maria Almeida Correia 
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Research Project
Contribution of rural areas to the development in the 
city of Guarda
Abstract of the job developed
The main aim of this work is to evaluate the 
importance that the rural areas may have in the 
tourism development of Guarda district. A literature 
search was conducted to accomplish the task. This 
theoretical approach has allowed us not only to identify 
and assess both supply and demand of tourist offer, 
but also the impact caused by it. With the literature 
review, it was possible to build an investigation model 
which has enabled us to measure the significance of 
the tourism development in rural areas, proving that it 
can act as a catalyst for the same 
rural areas. In this regard, a survey 
with open-ended responses was 
given to all responsible for the 
local governments, as well as 
all private entities, operating the 
area. The results of this work 
have enabled us to determine 
the relevance of the tourism 
development in certain rural areas 
of Guarda district, establishing 
a parallel between public and private sectors. 
Although somewhat tenuous, we can immediately 
observe, from the collected data, the impacts and 
repercussions for the rural areas of Guarda district. In 
fact, there is a notorious determination and motivation 
to reorganise or reinvent the present model of the 
tourism development, not only in the public sector, but 
also in the private one.
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Research Project
The rural heritage as a driving feature of the local 
tourism development: creation of a proposal from 
the Ecomuseum Cordinha (applied design / research 
project) 
Abstract of the job developed
With the fundamental primacy of the need for the 
development of the territory, based on the key concept 
of sustainability, the Eco-museum of Cordinha - Terra 
Viva aims at inventorying the intangible and the material 
cultural heritage of the Cordinha 
territory, in the municipality 
of Oliveira do Hospital, in the 
Coimbra district, Portugal, in 
order to carry out its subsequent 
recovery, safekeeping and 
appreciation, especially the 
examples that present particular 
heritage interest. Being a 
predominantly rural area, the 
patrimony assets relating to the agricultural activities, 
the popular architecture and the community’s 
modus vivendi will be the main target of the strategy 
of EmC – Terra Viva, providing the reunion with the 
local cultural identity, in a perspective of sustainable 
development. Since, currently, the economic interests 
are inseparable from the development policies, the 
EmC – Terra Viva aims to find mechanisms for wealth 
creation in the region, through the design of alternative 
sources of income, encouraging new business ideas 
that generate jobs and attract investment, having as 
primary features the local endogenous potential In 
this perspective, the EmC - Terra Viva, assuming the 
unifying role of public-private partnerships, facilitates 
the energizing of tourist projects, which harness the 
rural cultural heritage, diversifying the range of products 
and services, bound to transform the region into a pole 
tourist attraction. The EmC - Terra Viva longs to be a 
memory space devoted to the development towards 
a brighter future.

Craveiro, Carvalho, Cláudia Sofia Borges 
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Research Project
Integrated and sustainable tourism development in the 
city of Guarda (applied design / research project)
Abstract of the job developed
Local development is a process of change which 
implies a thriving economy and, consequently, 
improvement of the quality of life for the whole 
population. To be consistent and 
sustainable, development should 
mobilize and make use of local 
potential, leading to increased 
social opportunities and the 
competitive viability of the local 
economy; at the same time, it 
should ensure the preservation 
of local natural resources, which 
are the basis of the potential and 
conditions for quality of life. The two topics covered, 
along these lines, are the sustainable development 
of tourism planning and the dynamics of tourism in 
Guarda, Portugal.

Soares, Cláudia Sofia Correia Pinto Domingues 
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Research Project
Attitudes of Secondary School Students face the 
Physical Activity 
Abstract of the job developed
The goals of this study are to assess the attitudes of 
high school students regarding physical activity and 
identify which factors interfere in those activities. The 
application of the Attitudes toward Physical Activity 
and Sport scale allowed us to notice that 36.8% of the 
students were found in a middle inferior level, followed 
by 30.5% who were positioned at 
the middle level and 23.2% who 
occupied the lower level, 3.6% of 
the students stood in the middle 
superior level and 3.2% at the 
top level. It has been concluded 
that high school students who 
have the most positive attitudes 
towards physical activity are 
younger students, male gender; 
attending the scientific and 
humanistic course; alcohol users 
and that perform physical activity. There are still more 
positive attitudes among individuals whose peer group 
practices physical activity.The results of this research 
suggests the need to plan some activities involving 
students that participated in the study, the school, the 
family and the Health Centre, as promoter elements 
of healthy lifestyles in order to stimulate most positive 
attitudes to practice physical activity.

Bárbara, Eduardo Manuel Pinto 
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Research Project
Applied project / research project - motivation for 
physical exercise - Study of the reasons for the 
practice of Fitness activities in the Municipality of 
Celorico da Beira
Abstract of the job developed
The present study has the main purpose of verifying 
the motives that lead the users of Celorico da 
Beira County to practice fitness activity, as well as 
understand if the same users perceive different 
causes, being these motives the 
main objectives of the present 
study. The sample used in this 
investigation was constituded by 
106 individuals, 31% (n=33) are 
masculine and 69% (n=73) are 
feminine. For that, it was used 
Exercise Motivation Inventory – 2 
(Markland, D., & Ingledew, D. K., 
1997). The obtained results show 
that the main motive for the practice of the activity was 
the dimension “strenght/resistence” and that the lack 
of time is the main reason for abandoning it. It was 
verified that personal and socio-demographic factors 
influence individuals in what concerns the motives that 
make them practice fitness. Motivation is an important 
factor for the choice of physical activity practice and 
the first step for its development.

Correia, Lígia Sofia Martins 

Master´s degree: 

Ciências do 

Desporto

Advisor: Prof.ª 

Doutora Carolina 
Júlia Félix Vila Chã

Research Project
Vocational Training Report
Abstract of the job developed
This internship report aims to describe and reflection 
on all the work that was developed during this last 
year, at the gym Natura Clube e Spa, this gym is 
located in Guarda City. We can see that the main 
objective for the achievement of the internship report 
involves the acquisition knowledge and skills through 
on-site internship experience. This experience has 
gone through several areas of 
fitness, such as group classes, 
the reception of a gym, the 
prescription of exercise on 
customer needs the function of 
a gym, customer follow-up in 
the weight room and swimming 
lessons. Furthermore, this 
internship was also important to 
enhance the ability to evaluate and prescribe general 
physical exercises, whether they were for groups or 
individuals; acquire professional experience in areas 
like fitness and health and physical exercise, in all 
its ways; develop interpersonal communication and 
relationship competencies; In addition to being a 
report structured by rich experience in the gym Natura 
Club and Spa, this study also aims to demonstrate 
the benefits of aerobics for seniors. Briefly, structure 
on the following points: characterization of training 
camp; brief characterization of the forms present in the 
Natura Club; type of population involved; brief literature 
review; development of activities; critical analysis and 
conclusion.

Barbosa, António Pedro da Costa da Costa 
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Research Project
Applied Project - Quality of XXI Century Coach - In the 
perspective of the various actors 
Abstract of the job developed
The coaching profession requires a multidisciplinary 
knowledge (technical, tactical, psychological, 
methodological training, among others) in the sport 
modality which is specialized in, as well as in the field 
of pedagogy. Such multiplicity of 
requirements needs a solid ability 
expertise as well as personality 
and strategic intelligence 
(Garganta, 2004). Our research 
topic fits into the question “What 
are the most valued skills by 
different stakeholders in the 
sports phenomenon?”. In order to 
answer to this question we resorted to a convenience 
sample of 431 individuals, of which 264 were males 
and 167 females, aged between 19 and 39 years 
(average= 31.73). Responses were obtained by the 
filling of an Inquiry Form entitled ‘Perceptions about the 
qualities of a Good Coach “(see Annex I) .The survey 
consisted of 20 questions to which was applied a Likert 
Scale, where: 1 - Strongly Disagree, 2 - Disagree, 3 
- Indifferent, 4 - Agree, 5 - Strongly Agree. As main 
results of the study, the most emphasized skills were 
the work ethic, leadership, technical and psychological 
capacities and management skills. Of these, we 
highlight the answers with the highest scores: Treat 
all athletes equally by respecting individual differences; 
To be responsible; To respect; The ability to motivate 
athletes for training and competition, among others. 
After analyzing the surveys we managed to reach the 
following conclusions: the female gender, divorced or 
separated individuals, people over 39 years and those 
who have previously coached sport teams, are those 
who most value each one of these essential skills.

Ana Augusta de Barros Gonçalves 
Saraiva Matos 
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Research Project
Vocational Training Report - GandraFit 
Abstract of the job developed
This internship report aims to describe and reflect 
on all the work that has been developed during this 
last year, at the gym GandraFit, this gym is located 
in Gandra, district of Paredes, city of Porto and was 
founded on the 22nd of February 2003. This report 
is included in the 2nd year of the Master’s Degree 
of sports Science, aspect of sports academy of the 
Polytechnic Institute of Guarda. In 
which we had to do a internship 
throughout the year, the main 
objectives for its development, 
were, provide a direct contact 
with reality and identify in which 
areas were more or less difficult 
and help us improve theses 
aspects in order to form the best 
technicians in the area in the near 
future, another goal, equally important, is to enable and 
enhance the tecnhical and scientific knowledge that 
were acquired during the course.  During the internship 
we were included in 3 areas that were essential for 
the gym, these areas were: (1) Bodybuilding/ Cardio. 
(2) Group Classes; (3) Physical Fitness assessments, 
wherein, for each area were goals were stipulated, 
in order to reflect which the positive and negative 
aspects of performance were during this last year of 
internship. This report tis divided into five chapters; 
(1) Characterization of the environment and the 
institution; (Internship, were this chapter consists of 
4 parts, general goals, Specific Goal, Schedule and 
characterization of the activities; (3) literature Review 
in which it consists of keywords used in the report, 
explained scientifically by several authors, helping us 
to understand easier, (4) Case Studies, 4 cases are 
studied and demonstrated all the necessary steps for 
a client to complete successfully the personal goals; 
(5) Reflection, composed by the final reflections and 
critical reflection on my performance.

Domingues, Christopher Miguel Barroso 
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Research Project
Vocational Training Report
Abstract of the job developed
The traineeship held in the company Animactiva – 
Atividades Desportivas, Lda, in Covilhã, aimed to 
realize all the dynamics and surroundings, boost 
and potentiate all spaces, experiencing all activities, 
support the exercise area and instruct group classes 
and all the outdoor activities such as climbing, rappel, 
hiker, children’s activities, paintball, and many others, 
dealing with diverse audience. Concerning to the 
exercise room, were applied programs to develop 
muscle mass, weight loss and fat mass and even 
simple socializing and recreation programs, for the 
most diverse populations, as well as the elaboration 
of projects to better utilization of space and bigger and 
better quality of service. In group classes, the taught 
modalities were Step, Localizada and Pilates, the first 
two related with choreography and located muscle 
strengthening and the last one associated more 
precisely with the development of the core muscles. 
Regarding to outdoor activities, the developed skills 
were related to the orientation 
and monitoring the most varied 
activities directed for a diverse 
audience. Aiming to realize the 
importance of group classes, 
of training programs associated 
with the exercise room, in 
various anthropometric variables, 
of body composition, weight, 
blood pressure and resting heart 
rate, were performed some 
longitudinal studies, which consisted in applying the 
same programs. Throughout the stage were organized 
many events and activities, allied to the participation in 
complementary activities and attendance in continuing 
formations.

Duarte, Rui Pedro Pereira 
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Research Project
Vocational Training Report
Abstract of the job developed
Being a football coach is complex task that requires 
an understanding of the phenomenon in question 
as being a system of interactions. The nature of this 
essay is rich because it joins two types of knowledge 
the theoretical and the practical. Thus, this vocational 
training report considers itself as one more particular 
case of a document drawn up with the aim of 
contributing to the reflection in 
the area of football  Planning, 
leading, acting and evaluating 
the process as a whole, 
requires a dedication during all 
the time of the process as well 
as a serious professionalism. 
The work was done in Figueira 
Cultura e Tempos Livres, at the 
level of Escolinhas (traquinas e benjamins), Infantis 
e Iniciados( children and starters). The school teams 
had participated in football matches, while children 
and starters teams played the championship of the 
“Distrital Associação de futebol da Guarda”.The aims 
created competitive habits in the teams and trained 
young people as athletes and citizens. Being the first 
experience as a leader of the process, it hasn´t been 
always easy reacting to the conditions of the context. 
However it was an enriching experience, because it 
provided many aspects likely of deep reflection. In 
relation to the players and the team it has also been 
a positive year, in that way that the same developed 
in a substancial way as players and as individuals. 
According to the outlined goals, the team many times 
managed to achieve success. However, the reflection 
should continue to make part of our way of being in 
Football, because only linking the reflection to the 
training process it will be able to enrich our conduct 
of the process.

Farinha, Ricardo Miguel Moutinho 
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Research Project
Planning, design and realization of a sports season
Abstract of the job developed
Football. It is one of the most practiced and appreciated 
all over the world and it involves the interest of several 
intervenients: coaches, players and supporters.To a 
better understanding of the different aspects that take 
part in the training process, we tried to make a work 
with the aim of knowing what are the perceptions 
of the coaches and athelets, in what concerns their 
abilities and it had as main purpose to check if there 
was conformity in the answers of both  groups. To 
accomplish these investigation work, we had recourse 
to a convenience sample using twenty athletes (under 
eleven years ) and fifteen coaches, (twenty-eight 
years). We used a questionnaire  
based on the items of the 
Coaching Efficacy Sade (CES) 
rendered valid for Portugal by 
Feltz Chase, Moritz and Sullivan 
(1999),  reserved to coaches 
and athletes with the purpose 
of knowing what are the most 
important skills identified in the 
coach / athelet and those that are actually used. As 
main results we must distinguish the importance of this 
formative stage for it makes the connection between 
the academic and practical learnings. We must also 
distinguish the value of the coach in the performance 
of a team. The last conclusion of this work is related 
to the psychological and technical abilities, that are the 
most valued to reach success.

Garcia, Pedro Miguel Gomes Correia Ribeiro 
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Research Project
Applied project / research project Differences in 
Perceived Emotional Intelligence Practitioners of 
Aerobic Training and Anaerobic 
Abstract of the job developed
Physical activity is essential to promoting a better 
quality of life, since small changes in day-to-day as 
walks in the day, up to frequency gyms and exercise 
rooms, performing physical practices from lighter 
to the most vigorous. For this purpose the goal of 
this project was to understand 
whether there is a relationship 
of physical activity, including 
aerobic and anaerobic exercises, 
and Perceived Emotional 
Intelligence of individuals. To this 
end, the instrument used was the 
demographic questionnaire and 
the questionnaire TRAIT META-
MOOD SCALE - 24 (TMMS - 24). 
The study sample consisted of 
40 individuals (between 18 and 65 years) of which 20 
practicing aerobic training (group classes and cardio 
training sessions), with elements of 17 female and 
3 male, with an average age of 36.15 ± 11.10. The 
remaining 20 elements practiced anaerobic workouts 
(strength training) with 20 elements males and a mean 
age of 28.9 ± 6.52. After analyzing the results, it was 
found that there are significant positive differences 
in individuals who practice aerobic compared to 
anaerobic exercise practitioners. Although not the 
central theme of the study was considered relevant 
differences with regard to gender of the sample, being 
significantly positive for females. In what respects to 
the weekly frequency of physical activity, more or less 
four times a week, did not show significant differences 
between them.

Leite,Belarmino Pereira 
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Research Project
Group activities and Stress 
Abstract of the job developed
Physical activity is essential to promoting a better 
quality of life , from simple walks in the evening , attend 
health clubs and all types of physical activity have 
been promoted so people leave a bit of routine and 
promote social contact . Thus the aim of this project 
is whether there is a relationship between the practice 
of exercise and decreasing stress accumulated in 
the working day. Thus, the instruments used for 
the realization of the project were the demographic 
questionnaire, the Occupational Stress Questionnaire 
- General developed by Gomes (2010) and the 
Scale of Life Satisfaction (SLWS) translated and 
adapted by Neto (1993, 1999). The study sample 
consisted of 52 participants, including 33 workers 
and engage in physical activity and 20 are workers 
and do not exercise. Of practicing physical activity, 15 
prefer group lessons and 17 attending gym. Of the 
24 respondents are male and 28 were female with 
a mean age of 36 ± 12.6. Thus we conclude that 
both in terms of life satisfaction 
as compared to the amount of 
Stress respondents who work 
and practice physical activity 
suffer less stress with those who 
work and do not exercise . This 
finding reinforces the idea that it 
is very important to be inserted in 
physical fitness activities in order 
to control the levels of stress that the work and the 
routine of the day - to - day accumulates and reduces 
the quality of life, and not we forget the present reality 
because with all these negative developments in the 
country conjecture Stress levels tend to increase.

Oliveira, Margarete Marques de 
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Research Project
Research Project - The Motivation for the Practice of 
Physical Activity in Elderly
Abstract of the job developed
The present study had as its primary goal motivation 
verify that elderly people have in relation to physical 
activity, by gender, marital status, household, age, 
level of education and their involvement in physical 
activity. The sample consisted 
of 199 subjects of both sexes, 
belonging to institutions with 
different valences, either home 
or day center, as well as seniors 
living in their own homes, aged 
between 50 and 90 years, 104 
are of the male gender and 95 
were female. The instrument 
used was to know what attitude / motivation in the face 
of physical activity, use the “Older Person Attitudes 
Questionnaire Physical Activity and Exercise.” The 
results allow us to suggest that motivation plays an 
important role in practice Supervisory activity of the 
elderly.

Pereira, Diogo Mendes 



Physical Education, Sport and 
Performing Arts

Master´s degree:

Ciências do 

Desporto

Advisor: Prof.ª 

Doutora Carolina 
Júlia Félix Vila Chã

Research Project
Applied project / research project - multi-component 
training for active seniors - Effects of a strength training 
session complement the muscular fitness, functional 
and its retention after termination
Abstract of the job developed
In this study we examined the effects of 12 weeks of 
multicomponent training (addition of 1 strength training 
session per week as a complement to aquatic training)   
and 10 weeks detraining, on maximal strength (RM), 
power and functional fitness. Twenty-two volunteer 
elderly subjects, participating in aquatic training, 
were divided in two groups GE (n=14) and GC 
(n=8). The GE was submit to an additional session of 
progressive strength training with 9 exercises, at 50-
85% of 1RM; 2 sets of 6-15 reps, performed once a 
week. Muscular strength, muscle power and Fullerton 
battery tests were applied to assess to muscle 
and functional fitness. We concluded that training 
induced enhanced strength (+30% after training, P  
0,001; and +22% post detraining, P  0,02), muscle 
power (MPP increased 34 to 52% ; P  0,00). No 
statistic significant were found 
in functional test, however GE 
improved “sit and stand” (19%) 
and “arm curl” (14%) functional 
test results. No changes were 
observed in control group in the 
aforementioned tests. This study 
indicate that multicomponent 
training s recommended to 
elderly people, since it produces positive effects on 
after training, maintaining the muscle and functional 
fitness after a detraining period. The results also 
indicate that once weekly of strength training is 
sufficient to induced positive muscle and functional 
fitness alterations.

Pires,Sílvia Nunes 
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Master´s degree:

Ciências 

do Desporto

Advisor: Prof.ª 

Doutora Teresa da 
Costa e 

Fonseca

Research Project
Vocational Training Report 
Abstract of the job developed
The internship is considered an essential process 
of learning because it allows the trainee to face 
challenges to a successful and efficient future 
practice, thus having the opportunity to connect theory 
and practice, and meet the educational reality. This 
compromises the trainee responsibility in developed, 
attendance, autonomy in activities, plan and predict 
outcomes actions. In this sense should be understood 
as constituting part of the ongoing development of a 
professional. We characterize this time as a process 
of overcoming difficulties, acquiring experiences and 
learning that constitute the essential foundation for more 
complex learning to a future life quality. The Vocational 
Training is the externalization of skills acquired outside 
academic boundaries, with the 
aim of developing their expertise 
to public and private companies, 
correlating theory and practice, 
contributing to an analysis of 
strengths and weaknesses of 
organizations and proposing 
improvements to the public 
and private institutions. The 
internship sites allowed the 
student to assimilate availability 
of your theoretical knowledge with the problems only 
through the practical day -to-day are checked. Thus, 
the various situations that provided the exchange of 
experiences have made, the future professional, stay 
prepared to work in different areas related to their 
academic training.

Sousa, Hugo Manuel Alfaiate 
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Master´s degree:

Computação 
Móvel

Advisor: Prof. 
Doutor José 

Carlos Fonseca

Research Project
Security in Bluetooth for Mobile Devices
Abstract of the job developed
This dissertation provides a detailed description 
of Bluetooth and on its shortcomings. To protect 
Bluetooth, methods and procedures are also 
described for the implementation of a future firewall, 
leaving an open door for new researchers. The most 
dangerous types of Bluetooth attacks are also studied 
and their impacts on safety were also analyzed. After 
this analysis, we propose a firewall that will act on the 
Bluetooth protocol Radio Frequency Communication 
(RFCOMM) thus protecting Bluetooth against all the 
attacks studied. One of the novelties of this firewall 
is the assignment of Bluetooth devices to profiles 
that allow a perfect use of Bluetooth according to 
their needs, preventing unnecessary inbound and 
outbound access to resources. Stepping back 
several years, communication 
was done through a physical 
connection using cables to 
transmit calls and data. With 
the evolution of the years, these 
same communications started 
being conducted through 
wireless networks. However, 
communications with wireless networks allows the 
information to be available to third parties. In order 
to provide security and maintain the contents of 
communications private, methods for security, and 
privacy in particular, were developed and applied in 
the areas of mobile communication. Communications 
using wireless networks has sparked the development 
of other areas such as Bluetooth. Being Bluetooth 
a short range technology, as in most technologies, 
security was something unexplored in its release.

Alfaiate, João Carlos 

Technology
Physical Education, Sport and 
Performing Arts

Master´s degree: 

Ciências 

do Desporto

Advisor:Prof.ª 

Doutora Teresa 
Fonseca

Research Project
Psychological and Physical Benefits of Regular 
Physical Activity in Elderly 
Abstract of the job developed
The purpose of this study, was to verify whether 
practitioners with more attendance from those who 
have a higher level of absence from classes during a 
period of eight months. The sample was composed by 
fifty individuals, thirty-three belonging to the group of 
regulars practitioners and seventeen belonging to the 
group of practitioners erratically in 
the Water aerobics program. To 
verify the existence of physical 
benefits it was used a battery of 
tests “functional fitness test” from 
Rikli & Jones (2001) to evaluate 
the parameters of physical 
fitness. The psychological 
benefits were evaluated through 
a quiz where three parameters were analyzed , the 
self esteem, the personal growth and the fulfillment 
with life. To verify if the regular practice of physical 
activity caused positive effects on the physical and 
psychological skills of elderly people it was done an 
nonparametric inferential statistical method using the 
Bonferroni  to measure the results of the regular group 
and the Wilcoxon test for irregular group through 
the sofware IBM SPSS statistics 19 for Windows. 
The study showed that the regularly physical activity 
practice carries gains(earnings) to the practitioners 
either physical or psychological level.

Rodrigues, Maria Edite Besteiro 
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Master´s degree:

Construções 

Civis

Advisor: Prof. José 
António 

Furtado

Figueiredo

Research Project
Design, licensing, Work Inspection and Property 
Valuation
Abstract of the job developed
The aim is to describe the main legislation necessary for 
the tasks inherent to municipal licensing, even referring 
to the main subjects in which the intervention is carried 
out at the level of issuing opinions, the application 
of the citizen in the respective legislation, requiring 
the approval of the claim. This is represented in the 
flowchart, which seeks to represent the course of a 
project license from the moment it arrives at City Hall to 
the request of issuing a building permit for a property. 
Describing the issues underlying these works, the aim 
is to call attention to the weaknesses in the projects, 
which are a major cause of the problems and conflicts 
in construction and may jeopardize its success. The 
development of each project 
should focus, not only on the 
construction itself, but take into 
account other factors that are 
often overlooked, but which 
make a very significant impact 
on the cost of maintenance 
over the useful life of the 
building. Intervention as a project 
manager, designer and stability 
as technical director of work, 
allowed the compatibility of these areas safeguarding 
future maintenance. Within the experience in real 
estate appraisal for a bank and estimates of land 
from City Hall, and even expropriation of private land 
for the sake of public works, definitions, concepts 
and methodologies important in real estate appraisal 
are addressed in this report. Is ought to establish the 
importance of a good choice of criteria and variables, 
which have direct impact on the value of that real 
estate appraisal.

Cairrão, Carlos Manuel Gonçalves 

Master´s degree:

Computação 
Móvel

Advisor: Prof. 

Doutor Carlos 

Alberto Correia 

Carreto

Research Project
Applied project / research project - Expert System for 
Mobile Computing Base with Cloud
Abstract of the job developed
This paper describes the implementation of an Expert 
System for mobile devices, and directed to the common 
user with the ability to use different knowledge bases 
of different areas, selectable by the user. The system 
consists of two applications, one for the administrator 
and another for the average user. The first objective 
is to allow the “feeder” systems administrator with 
new knowledge bases as well 
as making changes to existing 
and yet to notify users of new 
changes that were made. The 
second application allows 
the user to download to your 
smartphone knowledge bases 
available, consult them, and 
receive notifications of updates 
available. The system uses an 
architecture based on cloud computing to facilitate the 
creation and distribution of different knowledge bases. 
The cloud computing platform used was the platform 
of Google - Google App Engine, which is a platform-
type platform as a service. The system uses two types 
of knowledge bases: knowledge bases and rule-
based knowledge bases based on binary decision 
trees. These are organized into areas, and each area 
can be organized into categories and subcategories. 
The inference engine is implemented so different 
according to the type of knowledge base selected by 
the user behavior.

Baltazar, Mário Miguel Rosa 
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Master´s degree:

Sistemas 

Integrados de 
Gestão

Advisor: Prof. 
Doutor Joaquim 
Silva (U.P.)

Research Project
PA / PI - Quality Chemical and Biological Air Guarda 
Abstract of the job developed
Air quality is heavily dependent on both type and 
concentration of atmospheric pollutants, which can, 
in high concentrations adversely affect ecosystems, 
buildings and above anything else human health. 
World Health Organization (WHO) 
has identified atmospheric 
pollution as responsible for 
the death of 7 million people in 
2012 out of which 3.7 million 
are related to pollution of exterior 
air. The aim of this study is to 
evaluate Guarda’s city quality of 
air with a background monitoring 
station. The atmospheric 
pollutants evaluated in this 
study were chemical pollutants CO, O3, SO2, NO, 
NOX e NO2, particles (PM1, PM2.5 e PM10), heavy 
metals (nickel, cadmium, lead and arsenic) found 
in particles and pollens. Taking into account target 
values stipulated by law, average daily concentration 
determined by this study for the analyzed chemical 
pollutants was, generally lower. There are only some 
peak concentrations for O3 and SO2 above legally 
acceptable. On what particles is concerned PM10 
show the highest concentration. On what heavy 
metals on particles is concerned, nickel has the 
highest concentration. For pollens the study showed 
there is a similar behaviour as the prediction made by 
Rede Portuguesa de Aerobiologia (RPA) except for 
nettle, sorrel, plantain, eucalypt and pigweed.

Lisboa, Inês Catarina Pinheiro dos Santos 

Master´s degree:

Gestão - 

Administração 
Pública

Advisor: Prof.ª

Doutora Ana Cristi-
na Marques Daniel

Research Project
Systems Infomação and Communication in the 
Institutes of Employment. Case Study: IEFP of Guarda
Abstract of the job developed
In the present project is set as main objective to 
analyze the one hand, if the information systems 
used in the Guard IEFP are helping the needs of 
this institute, identifying the degree of employee 
satisfaction / trainers on the system and what benefits 
they are in its use. On the other hand, it wants to 
check the degree of satisfaction 
of trainees in training in ICT. 
The results demonstrate that 
the information systems used 
in the Guard IEFP are helping 
the needs of the Institute and 
its staff / trainers benefit from its 
use, as these are of the opinion 
that the information systems 
facilitate the performance of 
their duties, valuing their professional activity, avoid 
loss of information, enable communication with other 
institutions and constitute an asset for the trainees. 
With regard to students and in order to realize their 
degree of satisfaction with attended training activities, 
particularly in terms of training in ICT, we can say that 
they are quite satisfied.

Jacinto, Patrícia Raquel Santos Couto 



Technology

Master´s degree:

Computação 
Móvel

Advisor: Prof. 

Doutor Carlos 
Alberto Correia 
Carreto

Research Project
Implementing a Digital Tourist Guide based on Mobile 
Devices
Abstract of the job developed
This work describes the typical tasks of management 
and coordination of an informatics project of Municipality 
of Almeida, whose objective is implement a digital tour 
guide of historic town, based on mobile computing 
technologies. These tasks are complemented 
with the analysis and proposal of technological 
solutions concerning project 
requirements, of which can 
highlight the following: digital 
tourist guide based on mobile 
devices with a ubiquitous and 
friendly interface, delivery of 
multimedia information and 
multilingual of historic buildings 
of Almeida, List of hotels and 
catering services in municipality, 
proposed routes to tourists so that optimize the time of 
their visits, orientation of tourists using GPS data and 
satellite images of the city, utilization of Almeida Wi-
Fi network infrastructure. Can be concluded that the 
implementation of digital tourist guide was successfully 
completed, because was fulfilled all the requirements 
previously defined. Like any project, this can also be 
improved and as future work would be interesting to 
include functions of context sensing, or augmented 
reality to provide to the visitor virtual views of structures 
destroyed during the war.

Taboada, Frederico da Silva 
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