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Ciência no Instituto Politécnico da Guarda 

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

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

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

Science in Guarda Polytechnic Institute

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

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

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

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

Tadeu, Pedro
ISBN: 978-84-9045-518-0  
2017 Editorial Comares, S.L.
"LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA PORTUGUESA
Projeto-TELESEICT. Teaching and Learning Special Education with Information, 
Communication, Technologies"
Resumo/ Abstract

Sem Resumo.

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

Canelas, Carlos
ISBN: 978-989-654-367-9
2017 Labcom
A receção de conteúdos informativos televisivos através de dispositivos 
móveis: as apps da RTP, SIC e TVI
Jornalismo Móvel: linguagem, géneros e modelos de negócio
Resumo/ Abstract

Nos últimos anos, o jornalismo móvel ou o jornalismo para dispositivos móveis, entre outras denominações, 
tem merecido a atenção da comunidade científica, tendo sido desenvolvidos e, consequentemente, 
apresentados múltiplos estudos acerca deste novo campo de investigação (Barbosa & Mielniczuk, 2013; 
Canavilhas, 2013; Canavilhas & Satuf, 2015). De realçar que estas pesquisas têm abordado várias vertentes 
deste fenómeno.

Economia, Gestão e Contabilidade/ Economics, Management and 
Accounting

Abreu, R.; Segura, L.C.; Milani, M.1 & David, F. 
ISBN: 978-3-319-55205-7 
2017 Springer International Publishing 
Ownership and Liability Decision.
Responsible Corporate Governance. CSR, Sustainability, Ethics & Governance. 
Springer,
Resumo/ Abstract

Sem resumo.

Almeida, R.1; David, F. & Abreu, R. 
DOI 10.1007/978-3-319-56182-0 
Springer International Publishing AG 2017
Corporate Social Responsibility Management System: A Beverage Industry 

1Investigador externo
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Case Study
Dimensional Corporate Governance: An Inclusive Approach
Resumo/ Abstract

"This research aims to analyse policies inherent to the Corporate Social Responsibility Management System 
(CSRMS) of a company that produce diet and light beverage, iced teas, juice drinks and bottled waters. This 
management system is based on Corporate Social Responsibility (CSR) as “concept whereby companies 
integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their 
stakeholders on a voluntary basis” (EC, Green paper – Promoting a European framework for corporate 
social responsibility, COM (2001) 366 final. Brussels: Official Publications of the European Commission, 
July 18, 2001: 5), thus it allows the company to develop socially responsible practices (SRP). However, 
forgetting their real purpose, SRP are, frequently, applied on strict compliance with law, regulations and 
norms, although social responsibility strategies (SRS) are recognized as crucial to promote the economic 
and social success and the environmental sustainability."

Figueiredo, Elisa & Pais, Leonor1

ISBN: 978-989-99556-2-2  
2017, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) - Portugal | 
Unidade de Investigação em Ciências da Saúde UICISA: Enfermagem 
(Coordenação Editorial)
A Gestão de Recursos Humanos e a Gestão do Conhecimento: Dinâmicas 
relacionais
Gestão de Pessoas nas Organizações
Resumo/ Abstract

"Da análise histórico-conceptual da gestão de recursos humanos no quadro mundial, parece sobressair 
uma abordagem comparativa/distintiva entre a gestão de recursos humanos nos EUA e na Europa, que por 
arrasto trás consigo o debate entre as abordagens universalista e contextual. A primeira caracterizadora 
dos EUA e a segunda mais próxima daquilo que são as práticas da gestão de recursos humanos na Europa. 
O caso particular de Portugal surge tradicionalmente alinhado com o Reino Unido, apresentando como 
principal traço o coletivismo, sendo fortemente influenciado pela herança de décadas de um regime 
totalitário e pela política de protecionismo económico. Sendo que o setor dos serviços, concretamente 
o subsetor banca, no que à gestão de recursos humanos respeita, apresenta como principais traços 
caracterizadores a valorização de práticas igualitárias para os diferentes agrupamentos funcionais e a 
existência de práticas de elevado desempenho."

Figueiredo, Elisa & Pais, Leonor1

ISBN: 978-989-99556-2-2
2017, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) - Portugal | 
Unidade de Investigação em Ciências da Saúde UICISA: Enfermagem 
(Coordenação Editorial)
A Gestão de Recursos Humanos em Portugal no Quadro Mundial e Europeu
Gestão de Pessoas nas Organizações
Resumo/ Abstract

O presente capítulo centra-se no conhecimento organizacional, nos recursos humanos e na dinâmica das 
relações que entre estes se desenvolvem. É por isso nossa finalidade explorar e compreender os contornos 
conceptuais que a dinâmica desta relação assume, considerando que o maior desafio que se coloca às 
organizações na atual sociedade do conhecimento é a sua capacidade de gerar e gerir novo conhecimento, 
sendo que quem detém e pode criar esse conhecimento são as pessoas. Os sistemas de gestão de recursos 
humanos e de gestão do conhecimento evidenciam, assim, uma relação estratégica, que sugere que os 
mesmos devem ser pensados de um modo integrado e alinhados com a estratégia organizacional, de 

1Investigador externo



CAPÍTULOS DE LIVROS/BOOK CHAPTERS

11

modo a constituírem um efetivo contributo para a qualidade das práticas empreendidas na organização 
e para a melhoria da sua performance. Na prossecução do nosso intento, e com base numa revisão da 
literatura, iniciamos o capítulo com a conceptualização dos dois constructos, identificando e explicando 
no ponto seguinte a dinâmica das relações que se desenvolvem entre os mesmos.

Saraiva, Helena Isabel Barroso; Alves, Maria‐Céu F.G.1 & Gabriel, Vítor M.S.   
10.5772/intechopen.68732
2017 InTech
Adaptation of International Accounting Standards: Case of Portugal
Accounting and Corporate Reporting - Today and Tomorrow
Resumo/ Abstract

"This chapter aims to present the results of a broad analysis about the process of accounting standardization 
in Portugal in order to frame the current situation and the different levels of standardization that 
characterize it. The methodology followed involves a broad revision of the literature and content analysis 
on various papers and texts as well on documents directly related with the study topic. It concludes with the 
identification and characterization of the current levels of accounting standardization and makes reference 
to the likely scenario of this regulatory framework in the short term. The objective is to understand how 
the evolution of accounting standards in Portugal has evolved, what the current situation is and its likely 
evolution in the near future. The chapter is also aimed at contributing to the understanding of the process 
of adaptation of international accounting standards to the Portuguese reality."

Almeida, Rita Miranda1; Abreu, Rute & Perez-Lopez, José A.1

DOI: 10.4018/978-1-5225-2936-1.ch010
2017 Business Science Reference
Nascent Entrepreneurship and Sustainability on tge Beverage Sector
Ascent Entrepreneurship and Successful New Venture Creation
Resumo/ Abstract

"This research analyses the nascent entrepreneurship and sustainability on the beverage sector through 
the
financial performance of the new emerging business of Portuguese companies. It explains the economic
and financial results of new and older companies and discuss the best strategies adopted by them. Most
companies are small, characterized by the same selling products: natural mineral water and spring water,
flavoured water and soft drinks. Indeed, the research address the sustainability challenges, demands
of major investments in sustainable businesses that will provide triple bottom line. The research adds
knowledge and transfer to the society, because it is unusual research about entrepreneurship in beverage

sector through the new demands on the market reality.".

Segura, L.1; Formigoni, H.1; Abreu, R. & David, F. 
ISBN: 978-3-319-56181-3
2017 Springer International Publishing
Corporate Governance in Brazilian Companies: The Influence of the Founder in 
the Financial Decisions
Dimensional Corporate Governance: An Inclusive Approach. Switzerland: 
Springer International Publishing
Resumo/ Abstract

"Corporate social responsibility (CSR) as a management concept is a broad topic that has relevance 
in virtually every economic sector around the world. Therefore, the CSR, Sustainability, Ethics and 
Governance series often zooms in on the intricacies of its various disciplines, dimensions and relevance 
for a specific region or sector. This book however, takes a more inclusive approach and comprises such 
individual aspects into a “bird’s eye view” offering expert insight into historical, present and future global 

1Investigador externo



CAPÍTULOS DE LIVROS/BOOK CHAPTERS

12

perspectives. Articles in this book span many countries and sectors and are therefore, perfect for anyone 
interested in the overall concept of CSR and its application in different areas. CSR has been long since 
recognized as an important issue for the sustainable development of business and market stabilization. 
Therefore, this book offers both general approaches as well as locationbased examples of sound CSR 
management techniques to help foster strong corporate governance. The following is a short glimpse into 
the critical areas explored in by our international experts. The book is divided into four parts: Business 
and Society, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and Reporting CSR as well as 
Sustainability and Financial Performance."

Segura, L.1; Formigoni, H.1; David, F. & Abreu, R.
ISBN: 978-1-4724-4891-0
The Influence of Women on Earnings Management: Public Companies in Brazil.
Women Susyainability in Business: A Global Perspective. Burlington: Gower
Resumo/ Abstract

"‘Women in business’ is an emerging issue among the business world, academicians, NGOs, governments 
and other parties. Each party takes the issue from a different perspective. However, everyone agrees that 
women in business have many, many problems. These problems become bigger and bigger every day 
because of war, economic crises, globalization and bankruptcies. Everyone also agrees that we all have to 
solve these problems for a better world. Many national and international regulations are being promulgated 
and solutions are being served every day. For example, according to a draft paper prepared for United 
Nations Research Institute for Social Development titled ‘Beyond the Business Case: A Community 
Economies Approach to Gender, Development and Social Economy’:1".

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

Santana, Helena1 & Santana, Rosário, 
ISBN: 978-989-8676-12-2
2017, Editora Âncora  
A música popular: território de afirmação cultural
Iberografias nº 32
Resumo/ Abstract

"Reveladores de uma cultura própria, os aspectos folclóricos encontram-se a outros níveis que não só os da 
tradição oral. Alfredo Keil e Viana da Mota, tentaram, já no final do século XIX, que a música portuguesa 
tivesse uma individualidade própria. O caracter nacional na arte erudita nascia assente na música popular, 
fazendo fé no regional para afirmar um nacionalismo latente. Mais tarde Fernando Lopes-Graça revela-
se na forma como trabalha a melodia e a harmonia, o ritmo e o tempo a partir dos elementos do folclore 
nacional. Denunciador de ritmos e modos de organização sonora próprios, trabalha-os por forma a 
conseguir traços dum nacionalismo que se torna veículo de cultura e saber, identificador dum povo e 
dum outro modo de pensar. Também, Lopes-Graça exterioriza uma ação extremada tanto na vida política 
como na vida social e artística portuguesas, não só pelas pesquisas que efectua com vista à procura da 
alma e do carácter do povo português, mas também pela sua intervenção enquanto homem de esquerda. 
Neste sentido, Lopes-Graça foi membro activo da acção que, a partir dos anos 20, se travou contra o 
obscurantismo escondido numa cultura elitista de expressão académica, lutando pela difusão da cultura 
pelo povo português. Esta luta incluía a criação de pequenas bibliotecas, a realização de conferências, 
debates e palestras por intelectuais progressistas, etc. As actividades junto do Coro de Amadores de 
Música possuíram sempre um denominador comum: o amor à liberdade, a resistência ao regime fascista 
através da actividade cultural, nomeadamente da música coral; a sua produção, saída do uso da canção 

1Investigador externo
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popular, extensa e significativa. Nesta comunicação analisaremos a forma como o compositor utiliza a 
canção popular da região da Beira na sua obra para Coro. Buscaremos igualmente a forma como esta se 
torna o reflexo da cultura e simbolismo de um povo, e como a criação de símbolos nacionais definem 
estruturas musicais plenas de significação."

Humanidades, Secretariado e Tradução/Humanities, Secretarial and 
Translation

Lopes, Ana Maria1; Ferreira, Zaida Pinto & Sardo, Anabela Naia
ISBN: 978-85-9583-013-4
2017, Editora Todas as Musas
Espaços de intimidade e intimidação: do object a ao abjeto e ao retorno do 
sublime no romance O Visitante
O Espaço Literário em Osman Lins
Resumo/ Abstract

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

Severino, Isa 
ISBN: 978-972-789-514-4
Universidade de Aveiro, set 2017 

1Investigador externo
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Vitorino Nemésio e Cecília Meireles numa outra cadência – o mar, as palavras 
e a insularidade 
Pelos mares da língua portuguesa 3
Resumo/ Abstract

"A presente comunicação pretende estabelecer um paralelismo entre dois autores que, apesar de distanciados 
geograficamente, apresentam uma temática que lhes é comum – a vivência da insularidade.
No caso de Vitorino Nemésio a insularidade prende-se com o conjunto de características que advém da sua 
vivência na ilha e do isolamento que lhe é inerente; No caso de Cecília, apesar de nunca ter vivido numa 
ilha, interiorizou um sentimento de insularidade que se reflete na sua poesia. Pretende-se, assim, analisar 
os significados que o mar assume nas obras dos dois autores; um mar feito de palavras, concretizado numa 
cadência distinta, mas que acentua um sentimento insular transversal aos poetas."

Saúde/Health

Coutinho, Paula; Lima, Isabel Pires1; Frias, Joana Matos1 & Lopes, Jorge Costa1

ISBN: 9879727805853
2017, Âncora Editora
Em nome da terra – a persistência da memória na escrita do corpo
Vergílio Ferreira. Escrever e Pensar ou O Apelo Invencível da Arte
Resumo/ Abstract

Uma análise da representação do corpo envelhecido na obra "Em nome da terra" de Vergílio Ferreira.

Besse, Maria Graciete1; Coutinho, Paula; Silva, Maria Araújo1 & Outeirinho Maria de 
Fátima 
ISBN: 9782853550956
2017, Editions Hispaniques
 'Tudo termina em clichés?' Representações de mulheres migrantes nas 
narrativas de Lídia Jorge.
Exiliance au féminin dans le monde lusophone (XXe-XXIe siècles)
Resumo/ Abstract

Representação de mulheres migrantes nos romances de Lídia Jorge, sobretudo em "A noite das mulheres 
cantoras".

Tecnologias/ Technology

Gomes, Maria João 
ISBN: 978-88-255-0314-2  
2017, Ed. Aracne
City Planning: Sustainability and Quality of Urban Life
Urbanity – Theories and Project Designs New Strategies for Sustainable 
Developments of Ukrainian Cities  
Resumo/ Abstract

"A low-density development model focused on functional zoning and automobile use, proved to be deeply 
inadequate to solve urban problems, the ones of the “urban areas on hilly sites” which this project addresses; 
on the contrary, it has contributed significantly to the degeneration of urban life and it´s environment, 
resulting in longer distances between living, working, shopping, services and leisure, etc., thus strongly 
affecting urban mobility. In recent decades, there was in Portugal a process of transformation and growth, 
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often chaotic and unstructured, the urban areas dominated by interest in land that was without, in most 
cases the government assumed effective attitude and proactive planning. Urban planning has over the 
years to be limited to a set of isolated and fragmented decisions relying on instruments often outdated and 
do not fit the reality, thus compromising the production process, design and qualification of urban space 
missing the production process, design and qualification of urban space.
This reality resulted in a mono-functional territory vastly urbanized, diffuse, abandonment of consolidated 
urban centers and the city ceased to be “designed in place and the site”.  The greater distance between 
places of residence, work, shops, services and leisure, resulting from the application of spatial organization 
models based on functional zoning model and occupation of low density has increased the daily distances 
to be covered as well as number of visits to make and prompted a significant increase in urban mobility 
with negative consequences in economic and environmental terms and the quality of urban life. The 
development model centered on automobile use and zoning proved to be profoundly inadequate to 
address urban problems, specific problems of urban areas in hilly sites. On the contrary, it contributes 
significantly to the degradation of quality of form and image of urban complexes. The accessibility and 
mobility planning today play a unique role in the design of public policies affecting the regions, being 
particularly relevant to discuss in this context the importance of soft modes / transportation assets as key 
elements to mitigate or solve most problems previously statements. Accessibility for all should therefore 
be an obligatory and unavoidable reflection point. Today urban planning and design face new challenges 
in terms of urban development that goes on to develop new spatial organization models that consider 
the morphological specificities of the sites and contribute to their qualification. Solutions that promote 
diversity of uses and urban proximity. That they promote sustainable mobility and the use of soft modes. 
And give the city back to the citizen!"

Lopes, Noel Lopes & Ribeiro, Bernardete1 
ISBN: 978-3-319-52276-0
Springer International Publishing AG 2017
Trading off Distance Metrics vs Accuracy in Incremental Learning Algorithms
Resumo/ Abstract

"With the growth and development of data, the empirical evidence supporting a link between the distance 
metrics that are used in the instance-based algorithms and generalization has been mounting. In this paper, 
we look at distinct similarity measures to study its impact on the performance accuracy of incremental 
instance-based algorithms in pattern recognition problems. An in-depth analysis of the results of the 
proposed study for a variety of classi cation tasks (binary and multi- way) from various di erent domains 
shines light on the trade o  between the distance metrics and yielded accuracy."

Lourenço, M.L. & Coelho. D.A.1 
ISBN: 9781351675246
2017, CRC Press
Performance evaluation of PC mice
Occupational Safety and Hygiene V
Resumo/ Abstract

This paper reports on a novel empirically derived performance indicator. Three commercially available 
computer pointing devices were compared: a standard computer mouse, a vertical device (supporting 
neutral pronation of the forearm) and a slanted device. Pointing, dragging and steering standardized 
tasks were implemented by software and performed by 20 experienced users. Effectiveness and efficiency 
(usability parameters) were calculated based on data automatically recorded from a purpose built software 
that also created user tasks. Additionally, structured observations of 10 subjects’ activity were carried out 
to estimate the proportion of computer mouse operations during CAD modelling with a 3D parametric 
software. The value of the mean of the performance indicator was lower for the vertical device. Results 
suggest that the indicator proposed offers a valid means of ranking performance of alternative pointing 
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devices regarding operation efficiency in the performance of CAD activities.

Lourenço, Miguel L.; Pitarma, Rui A. & Coelho, Denis A.1  
ISBN: 978-3-319-41955-8
2017, Springer International Publishing
Horizontal and vertical handheld pointing devices comparison for increasing 
human systems integration at the design stage
Resumo/ Abstract

"In addition to postural and biomechanical aspects related to usage of handheld pointing devices it is also 
important to perform usability assessment. The paper reports on an experimental study comparing two 
computer pointing devices, a standard horizontal PC mouse and a vertical device (for neutral pronation 
of the forearm), both commercially available. The standardized tasks implemented by software and 
performed by 20 experienced computer mouse users included pointing, dragging and steering. The usability 
parameters of effectiveness and efficiency were calculated and the participants subjectively assessed their 
discomfort, effort and ease of use in relation to each device in each task. Efficiency and effectiveness were 
higher for the horizontal device. Assessments of discomfort, effort and ease of use across the different 
tasks also supported the consideration of preference for the horizontal device in detriment of the vertical 
model. The results suggest that designing hybrid configurations may configure a better compromise."
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Saúde / Health

Archives of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Roque, Fátima
DOI.org/10.29328/jornal.hps.1001004
Paediatric Medicines: Formulation Considerations
Resumo/ Abstract

"The use of unlicensed and off-label medicines in children is widespread and has raised an increasing 
concern over the last years. The majority of medicines taken by children are extemporaneously compounded 
by pharmacist, and there is a lack of information regarding bioavailability, suitability and stability. These
formulations must be prepared from pure active substance and not from commercially available dosage  
forms. The development of paediatric formulations, particularly those suitable for very young children, 
can be a challenge to pharmacists. There is limited knowledge available about the acceptability of different 
dosage forms, administration volume, dosage form size, taste, safety of formulation excipients regarding 
to age and development status. The selection of formulation and route of administration depends on the 
disease being treated and the clinical condition. European Guidelines and refl ection papers recommend 
that pharmaceutical development should consider some parameters like capability, acute or long-term 
illness, caregiver convenience,  disability, culture differences and formulations more attractive to children 
must be explored."

Curr. Updates Gerontol
Roque, Fátima
DOI: http://oprscience.com/wp-content/uploads/2016/07/the-use-of-
medicines-by-older-patients-a-need-to-improve.pdf
The use of Medicines by Older Patients: A Need to Improve
Resumo/ Abstract

"It is well known that polypharmacy, drug pharmacokinetic and pharmacodynamic modifications and the 
decline of physiological
and cognitive function in elderly make them more prone to Drug-Related Problems (DRPs). Pharmaceutical 
Care Network Europe Foundation defines Drug-Related Problem as an event or circumstance involving 
drug therapy that actually or potentially interferes with desired health outcomes. DRPs could be associated 
with prescribing, dispensing or use of the medicines. Improving the quality and safety of prescribing in 
older people is a global challenge for all the stakeholder."

Polymers
Miguel, Sónia P.1 ; Ribeiro, Maximiano; Coutinho, Paula & Correia, Ilídio J.1 
ISBN: 2073-4360
Electrospun Polycaprolactone/Aloe Vera_Chitosan Nanofibrous Asymmetric 
Membranes Aimed for Wound Healing Applications
Resumo/ Abstract

"Today, none of the wound dressings available on the market is fully capable of reproducing all the features 
of native skin. Herein, an asymmetric electrospun membrane was produced to mimic both layers of 
skin. It comprises a top dense layer (manufactured with polycaprolactone) that was designed to provide 
mechanical support to the wound and a bottom porous layer (composed of chitosan and Aloe Vera) 
aimed to improve the bactericidal activity of the membrane and ultimately the healing process. The results 
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obtained revealed that the produced asymmetric membranes displayed a porosity, wettability, as well as 
mechanical properties similar to those presented by the native skin. Fibroblast cells were able to adhere, 
spread, and proliferate on the surface of the membranes and the intrinsic structure of the two layers of the 
membrane is capable of avoiding the invasion of microorganisms while conferring bioactive properties. 
Such data reveals the potential of these asymmetric membranes, in the near future, to be applied as wound 
dressings."

Microchemical Journal, volume 130, pages 221-228, January 2017
Ventura, S.; Rodrigues, M.1; Pousinho, S.1; Falcão, A.1 & Alves, G.1

DOI: https://doi.org/10.1016/j.microc.2016.09.007
Determination of lamotrigine in human plasma and saliva using 
microextraction by packed sorbent and high performance liquid 
chromatography–diode array detection: An innovative bioanalytical tool for 
therapeutic drug monitoring.
Resumo/ Abstract

"A ground-breaking high-performance liquid chromatography-diode array detection method based 
on microextraction by packed sorbent (MEPS) as sample preparation approach is described herein for 
determination of lamotrigine (LTG), a narrow therapeutic index drug, in human plasma and saliva. 
MEPS variables and chromatographic conditions were optimized to achieve appropriate selectivity 
and sensitivity using small sample volumes (100 μL). The chromatographic separation of LTG and 
chloramphenicol [internal standard (IS)] was accomplished in < 5 min on a C18-column, at 35 °C, using 
a mobile phase composed by acetonitrile/methanol/water-triethylamine 0.3% at pH 6.0 (13:13:74, v/v/v) 
pumped isocratically at 1 mL/min. LTG and IS were detected at 215 nm. A good linearity was obtained 
for LTG (r2 ≥ 0.9936) in the range of 0.1–20 μg/mL in plasma and saliva, with the limit of quantification 
of 0.1 μg/mL. The method was shown to be precise (RSD ≤ 14.5%) and accurate (bias ± 13.4%), and the 
absolute recovery ranged from 64.9% to 73.6%. The stability of LTG was demonstrated in plasma and 
saliva samples in all studied conditions. The proposed assay was applied to the analysis of real human 
plasma and saliva samples from epilepsy patients under LTG therapy and the results support its usefulness 
for therapeutic drug monitoring.

TECNOLOGIA / TECHNOLOGY

Revista de estudios e investigación en psicología y educación, Vol. Extr., No. 
13.
Batista, Ana Sofia1; Pires, Ângela1; Brito, Elisabete & Rodrigues, Florbela
DOI:10.17979/reipe.2017.0.13.2502 
O uso das T.I.C. como uma ferramenta facilitadora da aprendizagem
Resumo/ Abstract

"O estudo, realizado na Escola Básica Adães Bermudes, com um grupo de 26 crianças, de 7 e 8 anos, 
que frequentam o 2º ano do Ensino Básico, tem como principal objetivo analisar a influência das TIC 
no processo de ensino aprendizagem, como recurso motivador. Metodologicamente, foi realizada uma 
investigação que teve por base a observação participante do professor que assumiu simultaneamente o 
papel de investigador no contexto de sala de aula. Neste âmbito, aferiu-se que a utilização das Tecnologias 
da Informação e Comunicação, em ambiente educativo, se assume como um recurso facilitador do 
processo de ensino-aprendizagem, permitindo uma interdisciplinaridade mais interativa e motivante."
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IEEE Transactions on Industry Applications
Moscatiello, Cristina; Boccaletti, Chiara; Alcaso, Adérito Neto; Ramos, Carlos A. 
Figueiredo & Cardoso, Antonio J. Marques1 
ISBN: 0093-9994 
Performance Evaluation of a Hybrid Thermalphotovoltaic Panel
Resumo/ Abstract

A theoretical and experimental analysis of a thermal-photovoltaic panel, whose purpose is to produce 
both electrical and thermal energies, has been performed. In order to achieve the main objective, the 
different components that constitute the thermal-photovoltaic panel have been studied and a simulation 
model of the thermal-photovoltaic panel has been developed. Furthermore, a prototype of the whole 
system consisting of a commercial panel, the thermal and electrical circuits, and an innovative wireless 
remote data acquisition system has been setup. The latter, based on an open-source electronic platform, 
has the necessary accuracy, and remote data capture and flexibility features. The model has been carefully 
calibrated and the simulated results, based on the solar irradiance, the ambient temperature, and the wind 
speed have been compared with experimental data. The results are analyzed and discussed in this paper. 
Such a validated model can be used to establish if and when it is more convenient to use a hybrid structure 
rather than two separate devices (photovoltaic only and thermal collector only).

Geotechnical Testing Journal, Vol. 40, No. 4,  pp. 618–629, 2017
Cruz, N.1; Rios, S.1; Fortunato, E.1; Rodrigues, C.; Cruz, J.1; Mateus, C.1 & Ramos, C.  
ISBN: 0149-6115  
Characterization of Soil Treated With Alkali-Activated Cement in Large-Scale 
Specimens
Resumo/ Abstract

Soil improvement with hydraulic binders is currently used in practice because of the advantages of using 
the local soil enhancing its geotechnical properties. 

Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vol. 0, Iss. 0, 2017
(Published online: 04 Aug 2017)
Coelho, Denis A.1; Tavares, Carla S.D.1; Lima, Tânia M.1 & Lourenço, Miguel L. 
DOI: 10.1080/10803548.2017.1331620
Psychosocial and ergonomic survey of office and field jobs in a utility 
company International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
Resumo/ Abstract

INTRODUCTION:
The effect of different kinds of work on the psychosocial assessment of workers under the same management 
and organizational environment is investigated.
METHODS:
A voluntary assessment in a utility company was carried out using the short version of the Copenhagen 
psychosocial questionnaire (CoPsoQ) on two occasions, 1.5 years apart. Initially, 25 office workers (11 
men and 14 women) participated, while 14 of those workers (8 women and 6 men) participated in the 
second assessment together with 32 field workers. The sewage, water treatment and maintenance workers, 
totaling 32 men, also participated in a field ergonomics assessment using the Washington State Department 
of Labor and Industries field work ergonomic checklist.
RESULTS:
The longitudinal outlook was fairly stable, with sustained severe scores in many CoPsoQ subscales and 
intensification of severity of workers' control over work and esteem for men. A significantly higher esteem 
score resulted for field rather than office workers. Workers subjected to foul odors showed similar severity 
of psychosocial factors.
DISCUSSION:
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For most psychosocial dimensions, the organizational design and management system in place, as well as 
the overall cultural environment in which it operates, create a much stronger and more decisive impact 
than job-specific factors."

Encyclopedia of Engineering Geology, pp1-2, March, 2017
Duarte, Isabel M. R.1 & Rodrigues, Carlos M. G.  
ISBN: 1388-4360  
Residual Soils
Resumo/ Abstract

Residual soil is the material resulting from the in situ weathering of the parent rock which has not been 
transported from its place of origin. Residual soils are distributed throughout many regions of the world, 
such as Africa, South Asia, Australia, Southeastern North America, Central and South America, and 
considerable regions of Europe. The largest areas and thicknesses of these soils occur normally in humid 

tropical regions, such as Brazil, Nigeria, South India, Singapore, and the Philippines.

Encyclopedia of Engineering Geology, Springer, pp1-9, june, 2017
Duarte , Isabel M. R.1; Rodrigues, Carlos M. G. & Pinho, António B.  
ISBN: 978-3-319-12127-7 
Classification of Soils
Resumo/ Abstract

An unconsolidated natural set of solid mineral particles that result from physical disintegration and 
chemical decomposition of the rocks, which may contain.

Education in the Knowledge Society (EKS), 18,4,2017
Figueiredo, José  
ISBN: e-ISSN 2444-8729 
Cómo mejorar el pensamiento computacional: un estudio de caso
Resumo/ Abstract

One of the best skills for everyone, for now, and for the future, is problem-solving. Computational 
thinking is the way to help us to develop that skill. Computational Thinking can be defined as a set of 
skills for problemsolving based on computer techniques. Computational thinking is needed everywhere 
and is going to be a key to success in almost all careers, not only for a scientist but for many professionals, 
like doctors, lawyers, teachers or farmers. For many problems it is a good idea to make a plan for its 
resolution using some of the techniques of computer science, such as: breaking down a complex problem 
into smaller parts that are more manageable and easier to understand, or solve—decomposition; looking 
for similarities among and within problems and others experiences—pattern recognition; focusing on the 
important information only, and pulling out specific differences to make one solution work for multiple 
problems: abstraction; developing a step-by-step solution to the problem: algorithms. This plan can be 
used by everyone, regardless of their area of knowledge, task or age. It is essential that these techniques 
are practiced and developed very early. In recent years we have to see the proliferation of numerous 
projects with the specific objective of encouraging the study of Computational thinking. The projects of 
massification of computational thinking and coding are now starting to be implemented in our education 
system in Portugal. Most students of the first year of the Computer Engineering course, from the IPG, 
mostly did not have the opportunity to develop computational thinking throughout their student life. In
this paper, we present the results of a case study using follow and give instructions to improve their 
capacities in Computational Thinking."

International Conference Technological Ecosystems for Enhancing 
Multiculturality
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Figueiredo, José; Gomes, Natália, & García-Peñalvo, Francisco José  
ISBN: 978-1-4503-4747-1 
ne-Course for Learning Programming
Resumo/ Abstract

Difficulties in learning programming are a constant concern in engineering courses. In many research 
studies involving the learning programming must of the solutions presented, from the beginning of the 
first programming languages, was to apply different type of problems analysis. Literature relating to the 
understanding of nature of learning programming skills has been focused explicitly on the teaching 
methodology and few of them focus on abilities, characteristics and knowledge acquired over the life cycle 
of learning programming in each student. Most of the students enrolled in engineering courses, where 
programming is a crucial competence, never had the opportunity to develop skills of computational 
thinking. In this paper, we focus our work on the learning programming developing and applying a set 
of exercises where students with more difficulties can express and develop their skills in computational 
thinking. In order to understand some programming students difficulties we have create a set of exercises, 
and apply it to a pre-programming course, that allows teachers to understand how students analyse and 
comprehend aspects such as visualization, spatial interpretation and physical manipulation. This paper 
also reports on results obtained from a class experiment where Memory Transfer Language was used 
by students to learn programming. All the exercises must be resolved without any type of technology, 
designed as a ne-course (no electronic course) for learning programming.

Applied Numerical Mathematics
Aceto, Lidia1; Malonek, Helmuth Robert1 & Tomaz, Graça  
DOI: doi.org/10.1016/j.apnum.2016.07.006
Matrix approach to hypercomplex Appell polynomials
Resumo/ Abstract

Recently the authors presented a matrix representation approach to real Appell polynomials essentially 
determined by a nilpotent matrix with natural number entries. It allows to consider a set of real Appell 
polynomials as solution of a suitable first order initial value problem. The paper aims to confirm that 
the unifying character of this approach can also be applied to the construction of homogeneous Appell 
polynomials that are solutions of a generalized Cauchy–Riemann system in Euclidean spaces of arbitrary 
dimension. The result contributes to the development of techniques for polynomial approximation and 
interpolation in non-commutative Hypercomplex Function Theories with Clifford algebras.
©2016 IMACS. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

 Advances in Intelligent Systems and Computing - Advances in Human Factors 
and System Interactions
Lourenço, Luís; Pitarma, Rui & Coelho, Denis Alves1

ISBN: 978-3-319-41955-8/2194-5357
Horizontal and Vertical Handheld Pointing Devices Comparison for Increasing 
Human Systems Integration at the Design Stage
Resumo/ Abstract

In addition to postural and biomechanical aspects related to usage of handheld pointing devices it is also 
important to perform usability assessment. The paper reports on an experimental study comparing two 
computer pointing devices, a standard horizontal PC mouse and a vertical device (for neutral pronation 
of the forearm), both commercially available. The standardized tasks implemented by software and 
performed by 20 experienced computer mouse users included pointing, dragging and steering. The usability 
parameters of effectiveness and efficiency were calculated and the participants subjectively assessed their 
discomfort, effort and ease of use in relation to each device in each task. Efficiency and effectiveness were 
higher for the horizontal device. Assessments of discomfort, effort and ease of use across the different 
tasks also supported the consideration of preference for the horizontal device in detriment of the vertical 
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model. The results suggest that designing hybrid configurations may configure a better compromise.
©2016 IMACS. Published by Elsevier B.V. All rights reserved."

Materials Science & Engineering – IOP
Monteiro, A.1; Andrade, Pais L.1; Rodrigues, C. & Carvalho, P.1  
DOI: 10.1088/1757-899X/245/2/022029
SIG Contribution in the Making of Geotechnical Maps in Urban Areas
Resumo/ Abstract

The use of Geographic Information Systems (GIS) has spread to several science areas, from oceanography 
to geotechnics. Its application in the urban mapping was intensified in the last century, which allowed 
a great development, due to the use of geographic database, new analysis tools and, more recently, free 
open source software. Geotechnical cartography struggle with a permanent and large environment re-
organization in urban area, due to new building construction, trenching and the drilling of sampling 
wells and holes. This creates an extra important and largest volume of data at any pre-existence geological 
map. The main problem results on the fact that the natural environment is covered with buildings and 
communications system. The purpose of this work is to create a viable geographic information base for 
geotechnical mapping through a free GIS computer program and open source, with non-traditional 
cartographic sources, giving preference to open platforms. QGIS was used as software and “Google Maps”, 
“Bing Maps” and “OpenStreetMap” were applied as cartographic sources using the “OpenLayers plugin” 
module. Finally, we also pretend to identify and delimit the degree of granite’s change and fracturing areas 
using a “Streetview” platform. This model has cartographic input which are a geological map study area, 
open cartographic web archives and the use of “Streetview” platform. The output has several layouts, such 
as topography intersection (roads, borders, etc.), with geological map and the bordering area of Guarda 
Urban Zone. The use of this platform types decrease the collect data time and, sometimes, a careful 
observation of pictures that were taken during excavations may reveal important details for geological 
mapping in the study area.

Journal of Hydrology and Hydromechanics, 66
Monteiro, Elisabete dos Santos Veiga; Fonte, C. Costa de Lima1 & Pedroso, João 1

DOI: 10.1515/johh-2017-0057
Improving the positional accuracy of drainage networks extracted from Global 
Digital Elevation Models using OpenStreetMap data
Resumo/ Abstract

"Abstract: Drainage networks allow the extraction of topographic parameters that are useful for basins 
characterization and necessary for hydrologic modelling. One way to obtain drainage networks is by their 
extraction from Digital Elevation Models (DEMs). However, it is common that no freely available DEMs 
at regional or national level exist. One way to overcome this situation is to use the available free Global 
Digital Elevation Models (GDEMs). However, these datasets have relatively low spatial resolutions, 30 
and 90 meters for ASTER and SRTM), respectively, and it has been shown that their accuracy is relatively 
low in several regions (e.g., Kääb, 2005; Mukul et al., 2017). In this study a methodology is presented to 
improve the positional accuracy of the drainage networks extracted from the GDEMs using crowdsourced 
data available in the collaborative project OpenStreetMap (OSM). In this approach only free and global
datasets are used, enabling its application to any location of the world. The methodology uses elevation 
points derived from the GDEMs and the water lines extracted from the collaborative project OSM to 
generate new DEMs, from which new water lines are obtained. The methodology is applied to two study 
areas and the positional accuracy of the used data and the obtained results are assessed using reference 
data. Keywords: Drainage networks; GDEMs; OpenStreetMap; Positional accuracy"

CISTI’2017
Gomes, Natália; Figueiredo, José & Hernández, Serrano María José 1
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"Desafíos significativos e importantes en la tecnología educativa"
Resumo/ Abstract

The incorporation of Web 2.0 technologies and resources in higher education institutions and, in particular, 
in the teaching and learning process, today constitutes an imperative which can contribute significantly 
to improving student learning results and the quality of education. This article provides a summary of the 
most notable results of a research project with the aim of analyzing the process of educational integration of 
Web 2.0 resources in teaching and learning practices. The results are broadly similar to studies conducted 
in other international contexts. The findings indicate that Web 2.0 resources incorporated some changes 
at communication and collaboration level.

International Conference Proceedings Series by ACM, SCOPUS, EI Compendex
Gomes, Natália; Ribeiro, María del Carmen & Serrano, María José Hernández1

ISBN: 978-1-4503-4791-4 
UP in the Clouds: Where to Find to Enhenced Learning
Resumo/ Abstract

This research review reports on articles presenting empirical research in the area of how the learning and 
teaching process, involving teachers, students, and learning institutions, can be enhanced by the use of 
technology, particularly through the use of the new opportunities offered by cloud services. Some studies
have demonstrated that the implementation of blended and mobile learning can modify and create 
new and successful e-learning projects. Their success depends, essentially, on two components: teacher 
training and student characteristics. A focus on these two components will contribute to create powerful 
opportunities for the improvement of learning in higher education. For most learning institutions, 
although the implementation of successful elearning projects is still a long way off, it is possible as long as
innovative processes and the learning approaches to integrate technologies in teaching practices are both 
created and evaluated.

13th European Dependable Computing Conference
Nunes, P.; Medeiros, B.1; Fonseca, J.1; Neves, N.1; Correia, M.1 & Vieira, M.1

ISBN: 978-1-5386-0602-5/17 
On Combining Diverse Static Analysis Tools for Web Security: An Empirical 
Study
Resumo/ Abstract

"Developers frequently rely on free static analysis tools to automatically detect vulnerabilities in the 
source code of their applications, but it is well-known that the performance of such tools is limited and 
varies from one software development scenario to another, both in terms of coverage and false positives. 
Diversity is an obvious direction to take to improve coverage, as different tools usually report distinct 
vulnerabilities, but this may come with an increase in the number of false alarms. In this paper, we study 
the problem of combining diverse static analysis tools to detect web vulnerabilities, considering four 
software development scenarios with different goals and constraints, ranging from low budget to high-end 
(e.g., business critical) applications. We conducted an experimental campaign with five free static analysis
tools to detect vulnerabilities in a workload composed by 134 WordPress plugins. Results clearly show 
that the best solution depends on the development scenario. Furthermore, in some cases, a single tool 
performs better than the best combination of tools."

European Journal of Environment and Civil Engineering, Vol. 21, pp.1-23, 2017
Rios, S.1; Ramos, C.1; Viana da Fonseca, A. 1; Cruz, N.1 & Rodrigues, C. 
ISBN: 1964-8189 
MECHANICAL AND DURABILITY PROPERTIES OF A SOIL STABILIZED WITH AN 
ALKALI-ACTIVATED CEMENT
Resumo/ Abstract
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Alkali-activated cements (AAC) have been extensively studied for different applications as an alternative 
to Portland cement (which has a high carbon footprint) and due to the possibility of including waste 
materials such fly ash or slags. However, few works have addressed the topic of stabilised soils with AAC 
for unpaved roads, with curing at ambient temperature, where the resistance to wetting and drying (WD) 
as well as the mechanical properties evolution over time is particularly relevant. In this paper, silty sand 
was stabilised with an AAC synthesised from low calcium fly ash and an alkaline solution made from 
sodium silicate and sodium hydroxide. The evolution of stiffness and strength up to 360 days, the tensile 
strength, and the performance during WD cycles were some of the characteristics analysed. Strength and 
stiffness results show a significant evolution far beyond the 28th curing day, but still with a reasonable 
short-term strength. Strength parameters deduced from triaxial tests were found to be very high with 
stress–strain behaviour typical of cemented soils. Durability properties related to resistance to immersion 
and WD cycles were found to comply with existing specifications for soil–cement, giving validity for its 
use as soil–cement replacement.

International Journal of Advances in Soft Computing and its Application
Lee, Wai Pai1; Hasan, Shafaatunnur1; Shamsuddin, Siti Mariyam1 & Lopes, Noel 
ISBN: 2074-8523 
GPUMLib: Deep Learning SOM Library for Surface Reconstruction
Resumo/ Abstract

The evolution of 3D scanning devices and innovation in computer processing power and storage capacity 
has sparked the revolution of producing big point-cloud datasets. This phenomenon has becoming an 
integral part of the sophisticated building design process especially in the era of 4th Industrial Revolution. 
The big point-cloud datasets have caused complexity in handling surface reconstruction and visualization 
since existing algorithms are not so readily available. In this context, the surface reconstruction intelligent
algorithms need to be revolutionized to deal with big point-cloud datasets in tandem with the advancement 
of hardware processing power and storage capacity. In this study, we propose GPUMLib – deep learning 
library for self-organizing map (SOM-DLLib) to solve problems involving big point-cloud datasets from 
3D scanning devices. The SOM-DLLib consists of multiple layers for reducing and optimizing those big 
point cloud datasets. The findings show the final objects are successfully reconstructed with optimized
neighborhood representation and the performance becomes better as the size of point clouds increases."
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Ciências/ Science

Aceto, Lidia1; Malonek,1 Helmuth R.1 & Tomaz, Graça
Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 10405 (Part II), 409-421, julho 
de 2017 
ISBN/ISSN: 978-3-319-62395-5
Shifted generalized Pascal matrices in the context of Clifford algebra-valued 
polynomial sequences
Resumo/ Abstract

The paper shows the role of shifted generalized Pascal matrices in a matrix representation of hypercomplex 
orthogonal Appell systems. It extends results obtained in previous works in the context of Appell sequences 
whose first term is a real constant to sequences whose initial term is a suitable chosen polynomial of n 
variables.

Cação, Isabel1; Malonek,1 Helmuth R.1 & Tomaz, Graça
Proceedings of the 17th International Conference on Computational 
and Mathematical Methods in Science and Engineering. CMMSE-2017, 
Vol.II, 476, junho de 2017 
ISBN/ISSN: 978-84-617-8694-7 
Matrices related to orthogonal hypercomplex polynomial systems
Resumo/ Abstract

We show how special well known matrices, the creation and shift matrices, play an important role on a 
matrix representation of orthogonal systems of polynomials with a hypercomplex variable and values in 
a Clifford algebra.

Cação, Isabel1; Malonek1, Helmuth1 & Tomaz, Graça
Abstract Book of International Conference on Mathematical Modelling 
in Applied Sciences-ICMMAS 2017, p. 167, julho de 2017 
ISBN/ISSN: 978-605-84194-0-8
A matrix approach to the representation of orthogonal hypercomplex
polynomial systems
Resumo/ Abstract

The hypercomplex function theory generalizes the theory of holomorphic functions of one complex 
variable to higher dimensions. In this context, we provide a unified approach to the matrix representation 
of systems of orthogonal polynomials of a hypercomplex variable with values in a Clifford algebra. The 
core of the proposed approach is the so-called shifted generalized Pascal matrix that relates the both well-
known special subdiagonal creation and shift matrices.

Martins, J. Alexandre; Nascimento, M. Manuel1; Estrada1; Assumpta1 & Morais, Eva1

ICERI2017 Proceedings 10th International Conference of Education, 
Research and Innovation
ISBN/ISSN: 978-84-697-6957-7 
LET’S DO IT AGAIN: A SECOND QUALITATIVE ANALYSIS OF PORTUGUESE 
TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS STATISTICS
Resumo/ Abstract
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We continue to believe that teachers' attitudes towards statistics can have a significant effect on their 
own statistical training, their way of teaching statistics, and on the future attitudes of their students. 
The influence of attitudes in teaching statistics in different contexts was previously studied in several 
researches, including some of the authors. This work is part of a broader study of Portuguese of attitudes 
towards statistics of Portuguese in-service teachers. Here we used a qualitative content analysis of survey 
responses from Portuguese 2nd cycle in-service teachers (students aged 10 or 11), focusing on 9 open-
ended items from the EAEE – Escala de Actitudes hacia la Estadistica de Estrada. The EAEE survey 
was presented to Portuguese in-service 2nd cycle teachers and all of them were asked to complete the 9 
open-ended explanations, and 132 (54% of 246) chose to do this for at least one of those 9 items, but only 
41(17% of 246; 31% of 132) did it to all 9 items. The 246 in-service teachers had a mean attitude total score 
of 97 (SD 9.5), a median of 97, higher than the indifference/neutrality 75 (mid-point of EAEE). Now we 
present the qualitative content analysis of the EAEE survey open-ended answers from Portuguese in-
service second cycle teachers. Among teachers’ explanations for positive attitudes in the items considered, 
is their need for and interest in teaching statistics, and for negative attitudes they emphasize mistrust of 
statistics presented on television and their manipulation. These analyses allowed us to investigate teachers’ 
attitudes towards statistics in order to devise a way to improve them.

Paula, M. Correia1; Estrada1; Nascimento, M. Manuel1 & Martins, J. Alexandre
Anais do  VII CIEM (http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/ciem/
vii)
ISBN/ISSN: 2318-7271
PELA INTERNET: USO DE APPLETS ESTATÍSTICOS COM FUTUROS PROFESSORES DO 
ENSINO BÁSICO
Resumo/ Abstract

Nos últimos anos, a estatística foi reconhecida como uma componente da educação para a cidadania e 
a sua incorporação nos currículos escolares em vários países confirma a importância da estatística na 
aprendizagem. Hoje em dia, vários recursos estão disponíveis on-line, mas os seus usos na prática letiva 
podem variar de acordo com o uso que o professor propõe, pelo que é necessária uma análise crítica dessas 
ferramentas. Neste trabalho, apresentamos um modelo para a análise de applets (apliquetas, aplicativos) 
para o ensino da estatística que podem promover a formação dos professores do ensino básico, enfatizando 
assim seus objetivos didáticos. No ano letivo de 2012/2013, foi utilizada uma seleção de applets - como 
ferramentas de ensino estatístico - para formar professores do ensino básico e o modelo foi introduzido 
nas práticas letivas destes alunos como componente da avaliação contínua. Neste trabalho apresentamos 
apenas o modelo e o relatório de um dos grupos de estudantes.

Martins, J. Alexandre; Nascimento, M. Manuel1; Estrada, Assumpta1 & Morais, Eva1

ICERI2017 Proceedings 10th International Conference of Education, 
Research and Innovation
ISBN/ISSN: 978-84-697-6957-7 / 2340-1095
LET’S DO IT AGAIN: A SECOND QUALITATIVE ANALYSIS OF PORTUGUESE 
TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS STATISTICS
Resumo/ Abstract

We continue to believe that teachers' attitudes towards statistics can have a significant effect on their 
own statistical training, their way of teaching statistics, and on the future attitudes of their students. 
The influence of attitudes in teaching statistics in different contexts was previously studied in several 
researches, including some of the authors. This work is part of a broader study of Portuguese of attitudes 
towards statistics of Portuguese in-service teachers. Here we used a qualitative content analysis of survey 
responses from Portuguese 2nd cycle in-service teachers (students aged 10 or 11), focusing on 9 open-
ended items from the EAEE – Escala de Actitudes hacia la Estadistica de Estrada. The EAEE survey 
was presented to Portuguese in-service 2nd cycle teachers and all of them were asked to complete the 9 
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open-ended explanations, and 132 (54% of 246) chose to do this for at least one of those 9 items, but only 
41(17% of 246; 31% of 132) did it to all 9 items. The 246 in-service teachers had a mean attitude total score 
of 97 (SD 9.5), a median of 97, higher than the indifference/neutrality 75 (mid-point of EAEE). Now we 
present the qualitative content analysis of the EAEE survey open-ended answers from Portuguese in-
service second cycle teachers. Among teachers’ explanations for positive attitudes in the items considered, 
is their need for and interest in teaching statistics, and for negative attitudes they emphasize mistrust of 
statistics presented on television and their manipulation. These analyses allowed us to investigate teachers’ 
attitudes towards statistics in order to devise a way to improve them.

Paula, Marlúbia Correia1; Estrada, Assumpta1; Nascimento, Maria Manuel1 & 
Martins, José Alexandre
Anais do  VII CIEM (http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/ciem/
vii)ISBN/ISSN: 2318-7271
PELA INTERNET: USO DE APPLETS ESTATÍSTICOS COM FUTUROS PROFESSORES DO 
ENSINO BÁSICO
Resumo/ Abstract

Nos últimos anos, a estatística foi reconhecida como uma componente da educação para a cidadania e 
a sua incorporação nos currículos escolares em vários países confirma a importância da estatística na 
aprendizagem. Hoje em dia, vários recursos estão disponíveis on-line, mas os seus usos na prática letiva 
podem variar de acordo com o uso que o professor propõe, pelo que é necessária uma análise crítica dessas 
ferramentas. Neste trabalho, apresentamos um modelo para a análise de applets (apliquetas, aplicativos) 
para o ensino da estatística que podem promover a formação dos professores do ensino básico, enfatizando 
assim seus objetivos didáticos. No ano letivo de 2012/2013, foi utilizada uma seleção de applets - como 
ferramentas de ensino estatístico - para formar professores do ensino básico e o modelo foi introduzido 
nas práticas letivas destes alunos como componente da avaliação contínua. Neste trabalho apresentamos 
apenas o modelo e o relatório de um dos grupos de estudantes.

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

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

Comunicação e Transformações Sociais
ISBN/ISSN: 978-989-99840-3-5
Os fatores que contribuem para que os jornalistas da redação central da SIC 
editem em vídeo conteúdos informativos
Resumo/ Abstract

No âmbito do programa doutoral em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais das 
Universidades de Aveiro e Porto, foi desenvolvida uma tese de doutoramento com o título «O Binómio 
Jornalistas-Editor de Imagem na Produção Noticiosa Televisiva: causas e consequências». Neste artigo 
apresentam-se e discutem-se os fatores que contribuem para que os jornalistas da redação central da SIC 
editem em vídeo conteúdos informativos.

Economia, Gestão e Contabilidade/ Economics, Management and 
Accounting

Abreu, R.; David, F. & Costa, J.1   
Annals of Applied Economics – ASEPELT 2017
ISBN/ISSN: 978-989-96593-5-3.
Sistema de Gestão da Qualidade na Economia Social
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Resumo/ Abstract

Sem Resumo.

David, F. & Monteiro, A.1

XIX Congreso AECA: Información Corporativa. Claves para un 
crecimiento sostenido en un entorno digital
ISBN/ISSN: 978-84-16286-37-9
European Quality in Social Services: Contributo para a Eficácia e a Eficiência 
do Sistema de Gestão da Qualidade
Resumo/ Abstract

O objetivo da investigação é analisar, melhorar e simplificar o processo de implementação do modelo 
European Quality Assurance in Social Services (EQUASS) na Casa de Saúde Bento Menni (CSBM – 
Portugal), para que a instituição obtenha a (re)certificação da qualidade dos serviços sociais (EQUASS 
Assurance). Metodologicamente usam-se duas abordagens complementares: a revisão bibliográfica, que 
visa dar visibilidade ao enquadramento teórico da investigação; e o caso de estudo que permite que o 
processo de melhoria contínua do SGQ possa ser desenvolvido com toda a dinâmica, monitorizando 
e avaliando o mapa de processos. Os resultados obtidos evidenciam que a CSBM necessita fazer uma 
abordagem sistemática a todas as ações que possam prejudicar a qualidade dos serviços e, consequentemente, 
comprometer a satisfação de todas as partes interessadas, para deter um SGQ com ações padronizadas e 
em conformidade com o referencial EQUASS Assurance.

David, F.; Morais, J.; Abreu, R.; Marques, L.1 & Segura, L.1 
XIX Congreso AECA: Información Corporativa. Claves para un 
crecimiento sostenido en un entorno digital
ISBN/ISSN: 978-84-16286-37-9
As Legislaturas Políticas e a Igualdade de Género em Portugal
Resumo/ Abstract

Esta Investigação tem por objetivo analisar a representação das mulheres na política em Portugal, na 
medida em que a Lei Orgânica nº 3/2006, de 21 de Agosto (ou seja, Lei da Paridade), estabelece que as listas 
para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para as Autarquias Locais são elaboradas de 
modo a assegurar a representação mínima de 33% de cada um dos sexos. Para o cumprimento do disposto 
anterioriormente, as listas plurinominais apresentadas não podem conter mais de dois candidatos do 
mesmo sexo colocados, consecutivamente, na ordenação da lista. Assim, metodologicamente recorreu-
se, para a análise teórica, à revisão da literatura científica e dos normativos legais para contextualizar a 
temática da igualdade de género e, para a análise empírica, ao método de caso de estudo, nomeadamente 
a Assembleia da República. Os resultados obtidos evidenciam uma crescente preocupação na adoção de 
medidas especiais de discriminação positiva para assegurar a participação política das mulheres.

Saraiva, Helena & Borrego, Ana Clara1

Atas do XVI CICA com as comunicações das sessões paralelas   
ISBN: ISSN: 978-989-98660-8-9  
Possibilidades de opção entre níveis de normalização contabilística por parte 
das entidades versus enquadramentos fiscais 
Resumo/ Abstract

The changes that the latest version of the Accounting Standards System (SNC) has caused in the accountants’ 
work justify the analysis of the impacts in their work processes. This paper aims to assess, through legislative 
analysis, the changes that this modification may cause in accounting and taxation frameworks and the 
consequences, in particular as regards the simplification of procedures. We have also considered the SNC 
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effects on the link between accounting and taxation and the traditional great connection between roman 
law and accounting in Portugal. There is an increase in flexibility in accounting standards’ choices, which 
may lead to a simplification in work processes for accountants. However, possible effects in the taxation
field are not verified, due to a lack of uniformity of criteria between accounting and taxation frameworks. 
The results highlighted the attenuation of the links between accounting and taxation, although both 
maintain a strong legislative bias.

Natário, Maria Manuela; Fernandes, Gonçalo; Braga, Ascensão & Daniel, Ana 
Proceedings 24th APDR CONGRESS
ISBN/ISSN: 978-989-8780-05-8
MUNICÍPIOS PORTUGUESES EM DECLÍNIO E FORTEMENTE EM DECLÍNIO
Resumo/ Abstract

The municipalities of low density feature a socio-economic and territorial dynamics punishing reality, 
assuming the vast majority as regions declining or sharply declining. The negative trajectory of demographic 
and territorial sustainability with unestimated consequences requires a reflection on the part of academics 
and national authorities to design strategies and policies capable of reversing this trend but adapted to the 
specificity of more or less on the decline. Thus, the main purpose of this paper is to define a classification 
of the regions in decline and growth for the low density Portuguese municipalities on the basis of a set of 
indicators (demographic development-evolution of the population, development of persons employed, 
the 20 years average unemployment rate, development of unemployment). It is intended to identify the 
Group of municipalities that are in a greater risk situation, i.e. decline and sharply declining. The study 
involves 159 municipalities of Portugal with less than 20,000 inhabitants at the time of the 2001 censuses.

Calais, Nuno M.1 & Saraiva, Helena 
Atas do XVI CICA com as comunicações das sessões paralelas   
ISBN/ISSN: 978-989-98660-8-9  
Breve resenha histórica sobre a normalização contabilística nacional 
Resumo/ Abstract

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma revisão da literatura sobre o processo de 
normalização contabilística em termos nacionais, de modo a enquadrar a situação atual. A metodologia 
seguida traduziu-se numa revisão da literatura e na análise de conteúdo de diversos artigos e textos, assim 
como de documentos diretamente relacionados com a temática em análise. Conclui-se pela identificação 
e caracterização do atual cenário de normalização contabilística. Pretende se com isto ajudar a perceber 
qual a evolução da normalização contabilística em Portugal, qual a situação atual e evolução provável.

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

Costa, Aldo;1 Costa, Mário; Conceição, Ana;1 Louro, Hugo1 & Garrido, Nuno1 
Livro de atas do 40º Congresso Técnico-científico da Associação 
Portuguesa de Técnicos de Natação. 
ISBN/ISSN: 978-989-98608-3-4
Resumo/ Abstract

Inexistente.

Marta, Carlos
Livro de Abstracts - XIII SIEFLAS
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ISBN/ISSN: 978-972-8681-70-8
Associação de diferentes índices de atividade física, composição corporal e 
aptidão física de crianças pré-pubertárias
Resumo/ Abstract

A aptidão física é um fator determinante da saúde e qualidade de vida presente e futura. Infelizmente, 
evidências sugerem um decréscimo nas últimas décadas, dos níveis de atividade e aptidão física em 
crianças e Jovens (Matton et al., 2007). Muitos deles têm atividade física vigorosa nas aulas de Educação 
física e Atividades Extracurriculares na escola (Coleman, Heath & Alcala, 2004). O propósito deste estudo 
foi analisar a associação de diferentes índices de atividade física, na escola (IAFE), no desporto organizado 
(IAFD) e nos tempos livres (IAFTL), com níveis de gordura e aptidão física de crianças pré-pubertárias.
A amostra foi constituída por 302 crianças, 147 rapazes e 115 raparigas, com idades compreendida entre 
10 e 11 anos de idade (10,81 ± 0,43). Foram selecionados testes que permitissem avaliar a capacidade 
aeróbia, flexibilidade, velocidade, agilidade e coordenação, estabilidade geral, força e resistência muscular, 
força isométrica máxima e potência anaeróbia. Com exceção do IAFTL, verificaram-se correlações 
significativas e negativas dos diferentes índices de atividade física com a gordura subcutânea e percentagem 
de massa gorda. Verificaram-se correlações significativas e positivas do IAFE com o vaivém, extensão de 
braços, abdominais, lançamento da bola medicinal de 3 e 5kg, salto horizontal, velocidade, agilidade e 
potência muscular; e do IAFTL com o vaivém e agilidade. A atividade física desportiva mostrou ser mais 
benéfica na melhoria da aptidão física em crianças pré-pubertárias, seguida da atividade física na escola. 
A atividade física que estas crianças têm nos tempos livres demonstrou não ser suficiente para a melhoria 
da aptidão física geral e níveis de gordura corporal. Nenhum dos índices de atividade física permitiu 
melhorias significativas de flexibilidade, força isométrica (de preensão manual) e equilíbrio. Estes dados 
permitem melhor compreender o contributo da atividade física em diferentes contextos na melhoria da 
aptidão física e composição corporal em crianças pré-pubertárias, bem como a necessidade de procurar 
incluir na atividade física dessas crianças, exercícios que promovam a flexibilidade, força isométrica e 

equilíbrio.

Reis, Vitor;1 Ribeiro, Pedro;1 Marinho, Daniel;1 Costa Aldo;1 Costa, Mário; Guerra, 
Afonso;1 Silva, António1 & Garrido, Nuno1

Book of Abstracts from the 8th Asia-Pacific Conference on Exercise and 
Sports Science and 7th International Conference on Sport and Exercise 
Science. pp. 63.
Reliability of wearable heart rate measurement in a specific swimming-pool 
test for bodyboarders. 
Resumo/ Abstract

"Objectives: A PubMed search has revealed a mere 4 papers published on bodyboard science, from 1995 
to date. Moreover, modern wearable technology enabled to accurately assess heart rate during aquatic 
activities. The aims of the present study were to assess the reliability of a specific swimming-pool test 
for bodyboarders by measuring: i) aerobic response through heart rate; ii) anaerobic response through 
post-exercise peak blood lactate; and, iii) performance through mean velocity. Methods: Ten experienced 
bodyboarders (more than 4 years of training) volunteered for the study. The mean (±SD) age, body 
mass and height of the subjects were, respectively: 21,3±5,0 years, 64,7±8,6 kg, 1,72±5,9. The subjects 
performed a specific swimming-pool test. Testing was performed in a 50-m indoor heated swimming 
pool (26-27˚) and consisted of a 400-m individual time trial. The subjects paddled on a standard 
bodyboard using bodyboard swim fins. The test was repeated 72-h after. During both tests heart rate was 
continuously assessed with a Polar® device (RCX5 with H2 sensor). After testing ear-lobe capillary blood 
lactate was measured every minute until levelling-off with a Accutrend Plus® device. Reliability of repeated 
measurements was assessed with the coefficient of variation and significance level was set at p≤0.05.
Results & Discussion: To the best of our knowledge this was the first study to assess the reliability of heart 
rate, blood lactate and velocity during a swimming-pool specific test for bodyboarders. Due to weather 
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and tide constraints during natural bodyboarding it is difficult to have a reliable physiological response 
under field conditions. Hence, we propose herein a swimming-pool specific test based on a surfing specific 
swimming-pool test. In the present study, coefficients of variation were: 0,3% for peak heart rate, 1,8% 
for mean heart rate, 14,7% for post-exercise peak blood lactate and 1,7% for mean paddling velocity. 
Average measures with the two test were: 182,2±13,9 bpm peak heart rate, 170,3±15,4 bpm for mean heart 
rate, 9,7±2,6 mmol/L for post-exercise peak blood lactate and for 1,27±0,09 m/s mean paddling velocity.   
Conclusion: We conclude that the 400-m bodyboard paddling specific swimming-pool test seems to be a 
reliable measure of performance (mean velocity) and aerobic response (heart rate). Anaerobic response 
during this test (post-exercise peak blood lactate) presented a less reliable profile.

Santana, Helena1 & Santana, Rosário
Avanca cine 2017
ISBN/ISSN: 978-989-96878-8-8
A metamorfose pela música de Georg Auric e Philip Glass dos conteúdos 
imagéticos do filme La Belle et la Bête de Jean Cocteau
Resumo/ Abstract

The way we see and conceive films contents can be hardly transformed by sound effects, music and musical 
discourses. Music gives us different readings of emotional characteristics of images and film discourses, 
providing dissimilar emotional rapports of narrative contents. Composers and sound designers can 
transform the way we perceived the narrative and their emotional contents using different musical sounds 
and narratives.  This proposal attempts to analyze and discuss how music can transform and create a 
different emotional meaning in La Belle et la Bête (1946), of Jean Cocteau, with original musical of 
Georges Auric (1899-1983), directed orchestra by Roger Désormière, when the film appears with music 
of another author, in this case Philip Glass (1937). We attempt to analyze the way that two radical different 
composers, Georg Auric in 1946 and Philip Glass in 1994, conceive their music to the same film. In the 
case of the composer Philp Glass we know that he creates an opera for instrumental ensemble and image 
where he is the author of the musical component including the libretto. Labeled an opera for ensemble 
and film, the work La Belle et la Bête is listed on Philip Glass' website as one of his 26 opera scores and 
also as one of his nearly 50 film scores. In fact, this opera/film it’s neither a filmed opera nor a live opera 
with film, but both at the same time. In this work, Glass removed the soundtrack and replaced it with his 
own opera score meant to be performed live to the film, with the singers synchronizing their voices with 
the characters on screen. We start from a given definition of several musical resources and analyze the 
way each composer conceive their musical proposal. Then we demonstrate how music can transform our 
perception of the same film frame and conceive a different form of capturing image meaning.

Santana, Helena1 & Santana, Rosário
artis intelligentia: imaginar o real 
ISBN/ISSN: 978-989-99839-5-3
A Máscara um meio de identificação e caracterização de territórios e de 
novos espaços de exteriorização de um imaginário e do real
Resumo/ Abstract

A celebração do património tem estabelecido novos espaços de criação artística. Neste sentido, referimos 
os diversos projetos de fusão, recriação e reinvenção cultural que têm sido propostos nos mais diversos 
domínios artísticos e culturais, mas também aqueles que teimam em manifestar o mais autêntico de um 
território e de uma tradição.  Tendo como um dos objetivos principais a identificação e valorização dos 
recursos do território, percebemos que o património reflete a maneira como um povo, uma nação, se 
evidencia num espaço cultural e vivencial que, cada vez mais, se projeta plural e multicultural. Pondera-
se assim, sobre a efemeridade ou permanência de um ser e ter. Neste contexto, pretendemos efetuar uma 
reflexão sobre a forma como o uso da Máscara surge e se manifesta recurso, mas também espaço de narrativa 
multicultural. Concomitante, salientaremos a especificidade das construções e das narrativas propostas 
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pelos Caretos de Salsas, Lazarim ou Podence da região de Trás-os-Montes, ou dos Cardadores de Vale-
de-Ílhavo na região centro do país. Além-fronteiras, salientamos o uso da Máscara e das narrativas que 
propõe em países como o Brasil através da análise das poéticas gestuais, visuais e sonoras do Boi Bumbá, 
ou do Perú naquilo que se mostra como poética e poiética em, a Diablada. Será nossa intenção mostrar 
ainda a forma como este recurso se projeta imaginário e se define rito. Questionando as narrativas e as 
poéticas gestuais, visuais e sonoras, pretendemos mostrar ainda como a Máscara se especifica nos diversos 
países, buscando delinear ainda a particularidade dos contextos onde se manifesta. Nesta investigação 
analisaremos também a forma como se exterioriza a presença de símbolos que definem imaginários e 
formas culturais muito próprias. 

Santana, Helena1 & Santana, Rosário 
Pelos Mares da Língua Portuguesa 3
ISBN/ISSN: 978-972-789-514-4
A poesia visitada, e revisitada, por Clotilde Rosa: diálogos (semi)improváveis
Resumo/ Abstract

Cinzas de Sísifo, composta por Clotilde Rosa em 1986 para voz e guitarra, desabrocha sobre um poema 
de Armando Silva Carvalho. Constituida por três pequenas peças, a compositora não determina nesta 
obra a métrica ou o compasso, narrando unicamente os tempos metronómicos. Neste sentido, a primeira 
peça, Um (I), e a segunda, possuem o tempo Lento (semínima = 40 ca), e a última, um tempo Moderato 
Tranquilo. Da análise da partitura, antecipamos tempos metronómicos que concorrem para uma e 
caz determinação dos conteúdos expressivos do texto. Da mesma forma, estes conteúdos valorizam os 
conteúdos sonoros e musicais propostos pela autora. A sua natureza, predominantemente inde nida e 
indeterminada, não só no resultado nal mas, sobretudo, nas suas durações, contribui, no nosso entender, 
para a construção de “um espanto”, sentido e dito no texto.  Paralelamente, e no conjunto das peças, 
surgem conteúdos que se revelam unicamente no decorrer de cada obra, nomeadamente na guitarra, pois 
são cons- truídos pelo instrumentista somente aquando do momento da sua apresentação  (as caixas de 
diálogo possibilitando um certo grau de indeterminação). Na parte da voz, de natureza mais xa, surjem 
diversas formas de ataque que agem sobre a determinação dos sons ao nível do seu campo harmónico 
e duracional. Este facto permite o agir sobre a componente tímbrica do som, revelando um conteúdo 
“cinza”. Emerge igualmente a sobreposição de realidades sonoras a nível melódico-harmónico que, num 
e noutro instrumento, disputam a construção do total cromático.  Assim, buscaremos na análise uma 
resposta para os conteúdos apresentados e a escrita utilizada pela compositora numa clara alusão poética 
e poiética dos conteúdos.

Santana, Helena1 & Santana, Rosário 
Atas da International Conference on Ilustration and Animation,
ISBN/ISSN: 978-989-99861-3-8
A Transfiguração dos conteúdos fílmicos de O Apóstolo de Fernando Cortizo 
pela Música de Philip Glass
Resumo/ Abstract

Philip Glass é um compositor de sucesso internacional colaborando com diversos cineastas desde a década 
de 80 do século passado. Inquirindo sobre a produção musical de Philip Glass para filme, seja para curta 
ou longa metragem, documentário ou outro registo, verificamos que a mesma é extensa e significativa.  
Realizada ao longo de cerca de 30 anos, nela se projetam diversas formas de interagir com o mundo e a arte, 
sendo que neste conjunto de obras sobressai um conjunto de criações onde a temática nos mostra uma 
preocupação espiritual, mística e religiosa que convém salientar.  Neste nosso trabalho, é nossa intenção 
perceber de que forma a obra musical se constrói de modo a elucidar estes conteúdos de O Apóstolo 
(2010) de Fernando Cortizo. Nesta obra, a componente sonora e musical foi realizada por Philip Glass em 
colaboração com outros compositores, percebendo-se diversos estilos e estéticas. Analisando o sonoro de 
forma a perceber quais as técnicas utilizadas e como estas se mostram, ou não, diversas daquelas presentes 
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em outras obras, nomeadamente aquelas que não se encontram relacionadas com o filme de animação, 
tentaremos perceber de que forma o compositor evolui na sua escrita. Neste fazer, buscaremos factos e 
argumentos que nos permitam dizer se a obra musical se redefine para se integrar melhor nos conteúdos 
fílmicos de animação, ou, se por outro lado, ela permanece a mesma, sendo que é no visual, e pelo visual, 
que adquire os conteúdos imagéticos da temática proposta a cada filme e obra. 

Palavras-chave: Swimming, Aging, Technique, Physiology, Swim stroke.

Santana, Helena1 & Santana, Rosário 
FIGAC2018
ISBN/ISSN: 978-989-8756-11-4
Indexação: IS17Thompson, Web of Science
Contributos do Animador Sociocultural na gestão, dinamização e organização 
de espaços culturais na Educação dos mais jovens na cidade da Guarda.
Resumo/ Abstract

A ação do animador sociocultural, de acordo com Trilla, encontra-se entre aquela que caracteriza o 
educador e aquela outra que descreve a sua ação como agente social puro. Assim sendo, espera-se que 
o animador seja um agente de desenvolvimento, capaz de identificar carências e potencialidades sociais, 
grupais, comunitárias e institucionais, na sociedade em que está inserido, programando um conjunto 
de atividades de carácter educativo, cultural e social, no âmbito do serviço onde está integrado e das 
necessidades dos grupos ou comunidades que coordena. Sendo a Animação Sociocultural portadora de 
diferentes âmbitos de intervenção, é nas estratégias que implementa que devemos potenciar a dimensão 
social, cultural e educativa que a caracterizam. Perceber de que forma o trabalho do animador incorpora 
esses mesmos elementos, e como estes se consubstanciam na dinamização de produtos culturais de 
carácter educativo, será fundamental para a determinação de uma nova realidade social e cultural. 
Nesta comunicação, apresentaremos o caso concreto dos Serviços Educativos da Câmara Municipal, da 
Biblioteca e do Teatro Municipais da Guarda, e do seu contributo para a determinação de espaços de 
arte e de cultura que concorram para a Educação Artística participada dos mais jovens. Da análise do 
trabalho do Animador em parceria com os agentes culturais, compreenderemos de que forma o futuro da 
Educação Cultural e Artística das populações mais jovens, passa pela participação ativa em manifestações 
de caracter cultural, perspetivando uma nova realidade e um novo futuro.

Serra, Nuno; Vila-Chã, Carolina; Casanova, Natalina; Esteves, Pedro & Costa, Mário
Livro de atas do XIII Seminário Internacional de Educação Física, Lazer e 
Saúde.
ISBN/ISSN: 978-972-8681-70-8.
Resumo/ Abstract

A realização no Instituto Politécnico da Guarda do XIII Seminário Internacional de Educação Física, 
Lazer e Saúde, que muito nos honra, tem a particularidade de coincidir com a comemoração dos 30 anos 
do curso de desporto. O IPG desde o início marcou a diferença nesta área pela qualidade do ensino e pelo 
apetrechamento técnico.Ao recebermos um evento desta natureza, estamos a dar sequência a um vasto 
conjunto de iniciativas - promovidas ao longo de três décadas - , a sublinhar a dinâmica e a projecção deste 
curso, a homenagem aos docentes e aos diplomados no IPG.

Saúde/Health

 Corte, Agostinha; Marques, Ermelinda;  Carrondo, Ezequiel & Figueiredo, 
Henriqueta1 
Livro de resumos - NursID - Congresso Internacional de Investigação, 
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Inovação & Desenvolvimento em Enfermagem. Porto: Escola Superior 
de Enfermagem do Porto, p.273-274, 2017
ISBN/ISSN: 978-989-20-7942-4
Aplicação do Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar a uma 
Família 
Resumo/ Abstract

Introdução & objetivos: O Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar, pretende dar resposta 
às necessidades dos enfermeiros portugueses face aos cuidados com as famílias, partir da compreensão 
dessas mesmas práticas no contexto dos Cuidados de Saúde Primários e adotado pela Ordem dos 
Enfermeiros como referencial teórico e operativo em enfermagem de saúde familiar. Os Cuidados de 
Enfermagem à Família centram-se, na interação entre enfermeiro e família, com base numa relação 
terapêutica significativa, que tem por finalidade colaborar na capacitação da família auxiliando-a a ser 
proativa na consecução do seu projeto de saúde e na resolução dos seus problemas (Figueiredo, 2012). 
Neste estudo definiram-se como objetivos avaliar a família segundo o MDAIF e promover intervenções 
de acordo com as necessidades da família potenciando os recursos existentes.
Metodologia: Estudo de natureza qualitativa, tendo como referencial teórico o MDAIF e decorreu numa 
UCSP. A colheita de dados através de entrevistas ao agregado familiar e informações que constam nos 
registos no SClinico da UCSP  e aplicados instrumentos de representação e avaliação familiar: Genograma, 
Ecomapa, Apgar familiar de Smilkstein,  FACES II e Escalas de Readaptação Social de Holmes e Rahe e 
de Graffar adaptada,.  Resultados e discussão: A recolha de dados permitiu avaliar a família em estudo e 
delinear intervenções. Dos resultados verificados, as áreas de atenção avaliadas foram “Satisfação Conjugal”, 
“Gestão do Regime Terapêutico” e “Papel de prestador de Cuidados”. Foram formulados diagnósticos 
de enfermagem e intervenções, de acordo com as necessidades da família, tendo em consideração as 
competências e recursos da mesma envolvendo todos os elementos. 
Conclusões: O MDAIF permitiu identificar as necessidades da família e intervir/propor intervenções 
integrando todos os elementos da família e potenciando os recursos existentes. Contribuiu para ganhos 
em saúde, principalmente nas competências adquiridas como prestadora de cuidados e uma melhor 
satisfação conjugal e partilha de tarefas domesticas. 

 
Marques, Ermelinda;  Carrondo, Ezequiel;  Corte, Agostinha & Figueiredo, 
Henriqueta1 
Livro de resumos - NursID - Congresso Internacional de Investigação, 
Inovação & Desenvolvimento em Enfermagem. Porto: Escola Superior 
de Enfermagem do Porto, p. 259,260, 2017
ISBN/ISSN: 978-989-20-7942-4
Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar e contributos para a 
obtenção de ganhos em saúde familiar _ estudo de caso
Resumo/ Abstract

"Introdução & objetivos: Para a concretização e consolidação de cuidados de enfermagem centrados na 
família enquanto unidade, o Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar (MDAIF), emerge para 
dar resposta à necessidade de uma abordagem sistémica à família, com enfoque num estilo colaborativo, 
que promova a potencialização das suas forças, recursos e competências (Figueiredo, 2009; 2001, 2012). 
Representa uma ferramenta fundamental para orientar e apoiar a tomada de decisão dos enfermeiros na 
prática clínica.  Este trabalho tem como objetivo avaliar e intervir na família, através de uma abordagem 
sistémica e colaborativa. Integra-se no Projeto “Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar: 
uma ação transformativa em Cuidados de Saúde Primários” (CINTEIS/ESEP, 2017-2020).
Metodologia: Metodologia qualitativa, estudo de caso como método. O processo de tomada de decisão 
foi sustentado pelo MDAIF. Os dados foram obtidos através da realização de entrevistas à família em 
contexto de CSP e através da análise da informação dos aplicativos informáticos que surgiu dos registos 
produzidos pelo enfermeiro de família. Resultados e discussão: A recolha de dados avaliativos permitiu 
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compreender a historicidade e especificidades da família. É uma família nuclear, constituída por um casal, 
com uma relação conjugal forte, e um recém-nascido, com perda ponderal. Situa-se na etapa do ciclo vital 
familiar “Família com filhos pequenos”.  O foco Papel Parental, com o juízo não adequado, foi o selecionado 
para a intervenção na família. As intervenções implementadas no âmbito do diagnóstico familiar Papel 
parental Não adequado (Conhecimento do papel não demonstrado), centraram-se nos ensinos, instrução 
e treino aos pais sobre os cuidados ao coto umbilical, aleitamento materno, aleitamento artificial, higiene, 
características das dejeções, perda de peso fisiológica, posicionamento e choro do recém-nascido.
Conclusões: O MDAIF permitiu a identificação colaborativa das necessidades em cuidados, das forças, 
recursos e competências da família. Possibilitou o incremento de estratégias mais adequadas à unicidade 
e especificidade da família, reconhecendo a sua complexidade e diversidade. Contribuiu para ganhos em 
saúde, nomeadamente a normalização do peso do recém-nascido, comprovando-se que o Papel Parental 
se tornou adequado e o Conhecimento do papel foi demonstrado.

Carrondo, Ezequiel; Marques, Ermelinda; Corte, Agostinha & Figueiredo, 
Henriqueta1 
Livro de resumos - NursID - Congresso Internacional de Investigação, 
Inovação & Desenvolvimento em Enfermagem. Porto: Escola Superior 
de Enfermagem do Porto, p.315-316, 2017 
ISBN/ISSN: 978-989-20-7942-4
Estudo de caso segundo o Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção 
Familiar
Resumo/ Abstract

"Introdução & Objetivos: 
A família vive processos de transição ao longo do ciclo de vida, tendo a enfermagem de saúde familiar, 
apoiada em modelos e teorias, vindo a assumir um papel fundamental na obtenção de ganhos em 
saúde familiar.O Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar foi adotado pela Ordem dos 
Enfermeiros (2011) como referencial teórico e operativo em enfermagem de saúde familiar. Organiza-se 
em três dimensões avaliativas - estrutural, desenvolvimento e funcional – estabelecendo intervenções, de 
acordo com as necessidades da família (Figueiredo, 2012).
No presente estudo definiram-se os seguintes objetivos: avaliar a família segundo o Modelo Dinâmico de 
Avaliação e Intervenção Familiar; Promover intervenções de acordo com as necessidades identificadas.
Metodologia: 
A estratégia metodológica seguida foi o estudo de caso, tendo como referencial teórico o Modelo Dinâmico 
de Avaliação e Intervenção Familiar. O estudo decorreu em contexto de Cuidados de Saúde Primários, 
tendo sido realizadas entrevistas para colheita de dados, analisada informação nos registos informáticos 
e aplicados instrumentos de representação e avaliação familiar: Genograma, Ecomapa, Escalas de Graffar 
adaptada, de Readaptação Social de Holmes e Rahe, FACES II e apgar familiar de Smilkstein.
Resultados e discussão: 
Os dados recolhidos nas áreas de atenção da estrutura, do desenvolvimento e funcionamento do sistema 
familiar foram analisados segundo o Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar.
Trata-se de família monoparental liderada pela mulher, com membro da família dependente e papel de 
prestador de cuidados não adequado.
Foram formulados diagnósticos de enfermagem e intervenções, de acordo com as necessidades em 
cuidados identificadas de forma colaborativa, tendo em consideração as forças, recursos e competências 
da família.
Conclusões: 
O Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar promoveu a identificação colaborativa das 
necessidades da família como unidade de cuidados, permitindo a potenciação dos recursos da família e a 
obtenção de ganhos em saúde familiar.
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Coimbra, Vera1; Marques, Ermelinda & Requeijo, Cristina1  
Livro de resumos - NursID - Congresso Internacional de Investigação, 
Inovação & Desenvolvimento em Enfermagem. Porto: Escola Superior 
de Enfermagem do Porto, p. 203-204, 2017
ISBN/ISSN: 978-989-20-7942-4
Projeto Piloto de Intervenção Comunitária, “O Importante é Não Cair” 
Resumo/ Abstract

"Introdução & objetivos: A prevenção das quedas em pessoas idosas e a promoção da sua segurança deve 
fazer parte da intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária. Este profissional no 
âmbito das suas competências específicas deve estabelecer projetos de intervenção com vista à resolução 
dos problemas identificados, contribuindo ainda para o processo de capacitação de grupos e comunidades 
(Regulamento nº 128/2011).
Os objetivos específicos deste projeto piloto de intervenção comunitária são: reduzir o risco de quedas em 
5% dos idosos seguidos pela equipa de enfermagem da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), em 
visitas domiciliárias; 50% dos idosos sejam avaliados pela equipa de enfermagem relativamente ao risco 
de quedas; 80% dos idosos com risco de quedas sejam algo de intervenções específicas de enfermagem. 
Metodologia: Este trabalho foi desenvolvido durante 9 semanas, no período compreendido entre 03 de 
outubro de 2016 a 25 novembro de 2016, numa Unidade de Cuidados na Comunidade, de um concelho 
rural da Região Norte. Tendo sido intervencionados 4 dos 8 idosos acompanhados em visitas domiciliárias, 
pela equipa de enfermagem. Foram excluídos os idosos institucionalizados e totalmente dependentes. A 
metodologia é descritiva e tem por base o planeamento em saúde. Os dados recolhidos foram utilizados 
para a produção de indicadores epidemiológicos, de estrutura, de processo e resultados.
Resultados e discussão: Dos idosos que foram alvo de intervenções de enfermagem, 50% apresentaram 
alto risco de quedas e 50% médio risco. Os indicadores epidemiológicos mostram-nos que a taxa de 
incidência de quedas foi 0% e taxa de prevalência de quedas, no último ano, 37,5%.
Conclusões: Sugere-se a continuação do projeto por um período de um ano, abrangendo uma maior 
população alvo e posterior avaliação, devendo ser criados indicadores para os prestadores de cuidados.
Palavras-chave: quedas, idosos, comunidade, fatores de risco.

Corte, Agostinha,  Brito, Irma1 & Marques, Ermelinda 
Livro de Abstracts, 197, 2017
ISBN /ISSN: 978-972-8681-70-8
Estilos de Vida dos Estudantes do Ensino Superior Envolvidos em Educação 
pelos Pares 
Resumo/ Abstract

Introdução e Objetivos : A educação pelos pares é uma estratégia que envolve membros experientes e de 
apoio num grupo específico, a fim de incentivar uma mudança comportamental desejável entre membros 
do mesmo grupo. Ter apenas conhecimentos não é suficiente, é necessário optar por um comportamento 
salutogénico e manter essa atitude (Homem, 2012). É urgente encorajar um estilo de vida saudável o 
mais precocemente possível e, encarar a escola como um espaço privilegiado para tal. O objectivo deste 
estudo é de caracterizar a importância que os estudantes atribuem aos estilos de vida (padrão de consumo 
de álcool e comportamentos de adesão à proteção sexual) dos jovens que se envolvem em intervenções 
de Educação pelos Pares. Metodologia: Tratou-se de um estudo exploratório, descritivo, transversal e de 
carácter quantitativo, com enfoque na auto perceção dos estilos de vida dos estudantes do ensino superior 
que se envolvem em intervenções de Educação pelos Pares da rede Peer-education Engagement and 
Evaluation Research (PEER). O questionário , composto por caracterização demográfica e socioeconómica, 
comportamentos de adesão à protecção Sexual, escala AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 
o questionário CAGE (Cut down, Annoyed by criticism, Guilty e Eye-opener). Resultados: A amostra 
constituída por 396 estudantes do ensino superior que se envolvem em intervenções de Educação pelos 
Pares da rede PEER pertencentes aos grupos do grupo Atelier de Expressividade da Escola Superior 
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de Enfermagem de Coimbra (n=318) e E Pa BÔ da Universidade de Cabo Verde (n=78) estudantes. A 
amostra maioritariamente do sexo feminino (83.6% em Portugal e 53.8% em Cabo Verde), média de idades 
20.8±3.9 anos e de 22.3±6.3 anos respectivamente. O primeiro consumo de álcool dos jovens portugueses 
foi aos 14.9 anos e de 12.1 para os Cabo Verdianos. A Bebida mais consumida por ambos os grupos foi a 
cerveja seguida das bebidas com misturas destiladas. Os resultados através do teste de AUDIT, e CAGE 
para estes jovens não são indicadores de consumos problemáticos de bebidas alcoólicas. Relativamente 
aos comportamentos de adesão a proteção sexual, 88.2% dos jovens de Portugal e (93.3%) de Cabo Verde 
referem ter cuidados . Contudo, 56.0% em Portugal e 39.7% em Cabo Verde declaram trazer consigo 
preservativos. Estes valores são preocupantes, uma vez que eles próprios assumem algum risco de vir a ser 
infetado por IST (9.9% em Portugal e 38.6% em Cabo Verde. Conclusão: Os resultados desta investigação 
apontam que se deve incluir na formação de educadores de pares reflexões sobre consumos desregrados 
de álcool e relações sexuais desprotegidas e adoção de estilos de vida salutogénicos. 

Fonseca, C.; Marques, E.; Corte, A.; Ribeiro, M.;  Saraiva, R.; Leoni, M.1;
Valente, G.1 & Marques, C.1

Livro de Abstracts, 97, 2017
ISBN /ISSN: 978-972-8681-70-8
ATIVIDADE FÍSICA E NUTRIÇÃO EM ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR  
Resumo/ Abstract

"Introdução e objetivos: Na entrada do ensino superior os jovens deparam-se com diversos desafios, 
muitas vezes acompanhados de alterações significativas nos estilos de vida. O estilo de vida sedentário, 
associado a uma alimentação incorreta, constitui um dos maiores problemas de saúde pública. Torna-se 
assim prioritário investigar a nível local os comportamentos e estilos de vida dos estudantes do ensino 
superior. O objetivo geral deste trabalho é caracterizar os estilos de vida dos estudantes do IPG, destacando 
a atividade física e nutrição. 
Método: Estudo exploratório, descritivo e transversal. Os dados foram recolhidos através do questionário 
Estilo de Vida Fantástico (EVF): versão publicada no Guia para Universidades Saludables y outras 
Instituciones de Educación Superior (Lange, I.; Vio, F. 2006) por Silva, Brito, Amado, 2011; distribuído a 
todos os estudantes do IPG, via correio eletrónico.
Resultados: Os resultados baseiam-se numa amostra de 455 (20%) estudantes do IPG. São maioritariamente 
do sexo feminino 69,2%, a idade varia entre 18 e 53 anos sendo a média de 22,9 anos (DP=6,2). A 
maioria, 79,8%, frequenta cursos de Licenciatura, destacando-se o Curso de Enfermagem. Neste trabalho 
destacamos, de seguida, os resultados obtidos nas dimensões Atividade física/associativismo e Nutrição 
da EVF. Relativamente às atividades de associativismo, 18,7% dos estudantes refere participar quase 
sempre nessas atividades, por outro lado, a maioria, 54,7%, quase nunca participa. Quanto à prática de 
atividade física, 42,0% referem que andam, quase sempre, no mínimo 30 minutos por dia, no entanto 
19,3% quase nunca o faz; 57,8% praticam 30 minutos de atividade física 3 ou mais vezes por semana, 14,1% 
não praticam nenhuma atividade física. Dos que praticam atividade física, destacam-se os estudantes 
do sexo masculino, 68,9%, e os estudantes do curso de licenciatura em Desporto (100%), que afirmam 
praticar exercício 3 ou mais vezes por semana. No que se refere à nutrição, 56,7% afirmaram que às vezes 
consomem verduras e fruta enquanto 21,1% o faz diariamente. Por outro lado, a maioria (80,9%) consome 
regularmente alguns alimentos hipercalóricos e apenas 9,5% referem que não consomem este tipo de 
alimentos. A maioria dos estudantes, 70,3% refere ter ultrapassado o peso ideal entre 0 e 4 Kg e 29,7% 
entre 5 a 8 kg; 70,3% apresentam um Índice de Massa Corporal (IMC) Normal, seguidos de 19,4% que 
apresentam pré-obesidade. Dos estudantes da amostra que praticam atividade física 3 ou mais vezes por 
semana, observa-se que a maioria, 73,8 %, apresenta um IMC Normal (18,6 – 24,9).
Conclusão: Este trabalho tornou-se um importante contributo para o planeamento e implementação de 
estratégias que visem promover a prática de atividade física regular e uma alimentação cuidada num 
maior número de estudantes, com intervenções específicas naqueles que não praticam nenhum exercício 
físico e nos que já apresentam pré-obesidade.
Palavras Chave: Estudantes, Atividade Física, Nutrição.
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Marques, Ermelinda; Fonseca, Cecília; Ribeiro, Maria; Corte, Agostinha; Saraiva, 
Renata1; Leoni, Miriam1; Valente, Geilsa1 & Marques, Cláudio1 
Livro de resumos - NursID - Congresso Internacional de Investigação, 
Inovação & Desenvolvimento em Enfermagem. Porto: Escola Superior 
de Enfermagem do Porto, p.42-43, 2017   
ISBN/ISSN: 978-989-20-7942-4 
Estilos de vida dos estudantes no EnsinoSuperior
Resumo/ Abstract

"Introdução & objetivos: A transição do ensino secundário para o ensino superior surge como uma das 
transições mais importantes de todo o ciclo de vivências académicas dos jovens, podendo este ambiente 
ser encarado, simultaneamente como um desafio e uma ameaça, já que exige a adoção de estratégias de 
trabalho e organização pessoal, as quais podem ser indutoras de stresse e de tensão (Azevedo & Faria, 
2006), aumento do consumo de tabaco e álcool, dietas desequilibradas, entre outros. Para que sejam 
implementadas estratégias de promoção/educação para a saúde, é necessário investigar os comportamentos 
e estilos de vida destes estudantes. O objetivo geral deste projeto multicêntrico é caracterizar os estilos 
de vida dos estudantes do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), da Universidade Estácio de Sá (UES) e 
da Universidade Federal Fluminense (UFF). Metodologia: Estudo exploratório, descritivo, transversal, de 
carácter quantitativo. A recolha de dados está a ser realizada através de um inquérito por questionário, 
distribuído via correio eletrónico. Para avaliar os estilos de vida utilizou-se o questionário EVF-Estilo 
de Vida Fantástico, tradução e adaptação da versão publicada no Guia para Universidades Saludables y 
outras Instituciones de Educación Superior (Lange & Vio, 2006, in Silva, Brito, Amado, 2011). Resultados 
e discussão: Esta versão preliminar do estudo baseia-se numa amostra de 455 estudantes do IPG, o que 
constitui 20% do universo dos estudantes. São maioritariamente do sexo feminino (69,2%). A idade varia 
entre 18 e 53 anos, sendo a média de 22,9 anos. A maioria está a frequentar uma Licenciatura 79,8%, destes 
destacam-se com 49,6% os estudantes da Licenciatura em Enfermagem.  As respostas obtidas através do 
questionário EVF permitiram verificar que, a maioria dos estudantes (53,2%) qualificaram o seu estilo de 
vida como “muito bom”, seguido de 29,2% que apresentam um “bom” estilo de vida, 8,1% referem adotar 
um excelente estilo de vida e 9,5% um estilo de vida “regular”.
Conclusões: Estes resultados podem contribuir para o desenvolvimento de medidas de intervenção que 
visem a promoção de estilos de vida saudáveis na população estudada e a mudança de comportamentos 
pouco saudáveis referenciados por alguns estudantes.
Palavras-chave: Estilos de vida; estudantes, Ensino Superior 
(Life styles; Students, Higher Education)
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Figueiredo, José & Garcia- Peñalvo, Francisco J.1
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Ecosystems for Enhancing Multiculturality,3,7,2017   
ISBN/ISSN: 978-1-4503-5386-1
Improving Computational Thinking Using Follow and Give Instructions
Resumo/ Abstract

Computational Thinking can be defined as a set of skills for problem solving based on Computer Science. 
Computational Thinking skills are not only limited to the field of computing but also extensible to all areas 
of knowledge. Young people grow up surrounded by technology but many of them go for university without 
any prior knowledge in computer science. Several initiatives have been created to promote Computational 
Thinking abilities in students all over the world. Teaching computational thinking must necessarily involve 
problem-solving, and can be applied to various types of problems that do not directly involve coding 
tasks. However, it is recognized to everyone that programming is a good way to improve Computational 
Thinking. In this article, we have done a survey on the existing tools that use the codification as main means 
of development of the abilities of computational thinking or not. It was also a concern to mention those that 
provide a wide variety of resources for teachers. This paper is an attempt to demonstrate the importance of 
computational thinking in the first beginning of learning programming, and what activities best contribute 
to increase the abilities of each computer engineering student in computational thinking according to the 
characteristics of those who attend the Polytechnic of Guarda, Portugal. Most of our students have never had 
the opportunity to learn computational thinking.
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Martins, J. Alexandre; Estrada, Assumpta1 & Nascimento, Maria Manuel1

IV Encontro de Probabilidades e Estatística na Escola
Indexação: Latindex e DIALNET
29/04/2017, Vila Real
AJUDAR A SUPERAR O CABO DAS TORMENTAS: ATITUDES EM RELAÇÃO À 
ESTATÍSTICA 
Resumo/ Abstract

As atitudes dos professores de Matemática em relação à Estatística são importantes na medida em que 
influenciam a sua forma de ensinar e, consequentemente, podem refletir-se nas atitudes dos alunos no 
futuro. Estas atitudes são também importantes no sentido em que podem estar, por parte dos professores, 
na base da vontade e/ou motivação de realizar formação sobre Estatística e o seu ensino e aprendizagem, o 
que por sua vez pode contribuir para um melhor ensino da Estatística. A abordagem inicial da influência, 
em vários contextos, das atitudes dos professores em relação à Estatística no ensino da mesma está patente 
nos trabalhos de Estrada et al. (2004, 2010ª, 2010b) e Martins et al. (2011). Este trabalho faz parte de uma 
investigação mais ampla e abrangente sobre atitudes em relação à Estatística envolvendo professores do 
ensino básico português. Neste artigo, em particular, analisam-se as atitudes dos professores em relação 
à Estatística e razões e motivações para estas indicadas pelos professores em nove respostas abertas 
associadas a outros tantos itens da escala EAEE (Estrada, 2002). Assim, para além do enquadramento 
do estudo, apresenta-se a análise de conteúdo às referidas respostas abertas do grupo de professores do 
segundo ciclo do ensino básico respondentes ao questionário.

Roque, Vitor & Raposo, Rui1

INVTUR 2017
17 – 19 de maio de 2017 | Universidade de Aveiro - Aveiro - PORTUGAL
A proposal of a model to improve the performance of the Destination 
Management Organizations in the usage of social media in the 
communication process with tourists
Resumo/ Abstract

Tourism as an economic sector where information plays a key role is therefore one of the most affected by 
the arrival of the new reality that are social media. Currently, the widespread use of Web 2.0 applications 
and especially, due to the exponential growth of social networking platforms, are causing remarkable 
changes in the promotion of tourism destinations, with a clear strategy for them to switch to the use of 
user generated content in Internet. Given this new paradigm, the Destination Management Organizations 
(DMO), as dynamic organizations whose goal is the promotion of tourist destinations have to adapt in 
order to fit this new reality. This paper intends to present a proposal of a model to improve the performance 
of the DMO in the usage of social media applications in their communication activities with tourists. 
This model proposal was based on the observation of the communication strategies in social media 
applications by national and international DMO as well on the results obtained through the applications 
of two questionnaires, whose purpose was to perceive the use of social media, by Portuguese tourists and 
by the Portuguese DMO. Although the results of the application of the model proposal are not included in 
this article these validated its usefulness.

Salgado, Manuel; Martins, J. Alexandre; Lahuerta, Eva & Cordero, Rebeca
4ª edição do ISITH - International Symposium on Innovation in Tourism 
and Hospitality 

1Investigador externo
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05/04/2017 e 06/04/2017, Seia
Da realidade do turismo de aldeia às experiências do desenvolvimento 
turístico regional: análise comparativa da região Centro e da região de 
Castela e Leão 
Resumo/ Abstract

A interpretação dos principais conceitos em torno do turismo de aldeia, num contexto territorial 
eminentemente rural, revela-se essencial para compreender a sua contextualização teórica e, a partir 
desse conhecimento, promover uma análise e discussão sobre a evolução dos principais projetos de 
desenvolvimento turístico implementados em Portugal e Espanha, de modo a promover a sustentabilidade 
de regiões de baixa densidade. Assim, pretende-se contribuir para a estruturação de um modelo de 
desenvolvimento turístico adequado à atual realidade de espaços crescentemente desumanizados e 
com problemas sociais e económicos estruturantes que, por consequência, também contribuem para 
desequilíbrios dos sistemas ambiental e cultural destes espaços que, no entanto, possuem enormes 
potencialidades turísticas. Pretendemos também destacar o interesse de uma partilha de experiências e 
de estudos comparativos a nível de regiões fronteiriças como estas duas regiões portuguesa e espanhola, 
respetivamente região Centro e região de Castela e Leão. Apesar desta abrangência regional, os estudos de 
caso aprofundados no estudo empírico incidem sobre duas zonas rurais similares dos dois lados da fronteira 
(a Serra da Estrela, em Portugal, e a Sierra de Francia, em Espanha) e têm o intuito de realizar uma análise 
sistemática dos comentários no Facebook. A recolha de dados é realizada em setembro de 2016 com vista à 
sua posterior análise com o programa Nvivo, para permitir a interpretação das duas realidades nos estudos 
de caso, de modo a facilitar uma análise comparativa. A estrutura desta pesquisa inicia no enquadramento 
teórico sobre as temáticas do turismo de interior, rural e de aldeia, que constituem abordagens essenciais 
para garantir a sustentabilidade dos destinos turísticos, designadamente a nível regional. No segundo 
ponto analisamos as regiões sobre as quais incide o estudo empírico, pelo que, a seguir, especificamos as 
opções metodológicas do trabalho de campo para garantir a comparação e estabelecer os paralelismos e as 
diferenças nos dois casos de estudo. O quarto ponto do artigo visa a análise e discussão dos dados obtidos 
da realidade observada a partir das redes sociais, que são atualmente fontes poderosas de sistematização 
de dados secundários para compreensão dos comportamentos e atitudes a nível da procura turística.

Salgado, Manuel; Ramos, Elsa & Martins, J. Alexandre
9th International Tourism Congress
29/11/2017 e 30/11/2017, Peniche
Cultural heritage in Alva Valley: Alva Great Route 
Resumo/ Abstract

"The interest of interpreting the value of heritage to tourism and leisure is the main motivation to research 
about the resources associated to the Alva river region. There are important tangible heritage resources in 
the Alva Valley, corresponding to their ancient human occupation, mainly associated with cultural and 
patrimonial monuments.
The Alva river is located on the southwest slope of the highest mountain range in Continental Portugal in 
the Natural Park of the Serra da Estrela, extending from the Seia to Penacova municipality. The Alva river 
has a huge tourism potential that leads us to equate the necessity of sustainability and competitiveness 
of this low density territory, which could be one of the most important socioeconomic drivers to the 
development of this region. We recognize that cultural tourism should be complementary of nature 
tourism as anchor products for regional development strategies, particularly by the hiking routes potential 
and also by the interest of diverse river associated activities. It is necessary to begin with a rigorous 
inventory of the resources to understand their potential, an essential step for the definition of tourism 
products’ meaning. With this methodology based in field work, we can determine the prospective of this 
tourism destination and develop the tourist image of this region, which we would like to name Alvaland 
for international plans. It’s important to aggregate the tourism offer in the municipalities of this territory, 
namely with the establishment of the Alva Great Route (AGR), a project that will be develop in partnership 
between municipalities. The field methodology is based in the diagnostic of the existing walking routes 
and their feasibility to contribute to a better integration of these routes, in a sub-regional economic driver. 
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This inventory and aggregation strategy could contribute to the development of hiking products, linking 
natural and cultural resources.

Simão, Flávio1; Martins, J. Alexandre & Roque, Vítor
4ª edição do ISITH - International Symposium on Innovation in Tourism 
and Hospitality 
05/04/2017 e 06/04/2017, Seia
Hábitos alimentares no Ensino Superior Português – O caso de estudo do 
Politécnico da Guarda
Resumo/ Abstract

Os hábitos alimentares possuem um papel fundamental na vida de um ser humano. Em 2015 no 
Instituto Politécnico da Guarda (IPG), com um total de 2692 estudantes que todos os dias fazem escolhas 
alimentares, decidiu-se, dada a importância do tema, realizar-se um inquérito denominado “Hábitos 
Alimentares da Comunidade IPG” a todos os estudantes das 4 escolas do Instituto. O questionário inclui 
questões acerca das escolhas alimentares dos estudantes, questões sobre o Índice de Massa Corporal 
(IMC) e sobre a importância que as cantinas têm para os estudantes.  Responderam ao questionário cerca 
de 14% do total de estudantes do IPG, sendo 65% do sexo feminino e 35% do sexo masculino. Quanto ao 
IMC para o sexo feminino foi de 22,5 – Peso Normal e para o sexo masculino foi de 23,75 – Peso Normal. 
Quanto aos hábitos alimentares dos estudantes constatou-se que existe uma elevada percentagem (95%) 
de estudantes que consomem fast-food, 41% dos estudantes comem sopa e vegetais, menos de 3 vezes 
por semana, 79% dos estudantes consomem peixe menos de 3 vezes por semana e 87% da nossa amostra 
afirma que come menos de 3 peças de fruta por dia.  Após a análise dos resultados conclui-se que seria 
importante sensibilizar os estudantes para a prática de uma alimentação saudável, e para tal deveriam ser 
realizadas várias ações de formação nas respetivas escolas, rastreios e até mesmo algumas competições de 
forma que as boas escolhas alimentares sejam feitas de vontade própria e não de forma obrigatória o que 
lhes proporcionará futuramente uma vida mais saudável. Como os estudantes dão muita importância às 
cantinas, esta poderia ser um veículo importante para promover os bons hábitos alimentares.

Simão, Flávio1; Martins, José Alexandre; Simão, Délia1 & Roque, Vitor 
ISITH4 2017
5 – 6 de abril de 2017 | ESTH/IPGuarda - Seia - PORTUGAL
Hábitos Alimentares da Comunidade IPG 
Resumo/ Abstract

Os hábitos alimentares possuem um papel fundamental na vida de um ser humano. O Instituto Politécnico 
da Guarda (IPG) possui um total de 2692 estudantes, que todos os dias fazem escolhas alimentares. 
Dada a importância destas escolhas este estudo tem por objetivo avaliar: a) as escolhas alimentares dos 
estudantes; b) o local do seu consumo e c) a sua composição corporal. Para tal recorreu-se à realização de 
um inquérito por questionário denominado “Hábitos Alimentares da Comunidade IPG” dirigido a todos 
os estudantes das 4 escolas do IPG. Responderam ao questionário cerca de 14% do total de estudantes 
do IPG. Após a análise dos resultados conclui-se que seria importante sensibilizar os estudantes para 
a prática de uma alimentação saudável, para tal deveriam ser realizadas várias ações de formação nas 
respetivas escolas, rastreios e até mesmo algumas competições de forma que as boas escolhas alimentares 
sejam feitas de forma motivada e não obrigatória. Como os estudantes dão muita importância às cantinas, 
esta poderia ser um veículo importante para promover os bons hábitos alimentares.

Economia, Gestão e Contabilidade/ Economics, Management and 
Accounting

Leal, Sérgio;1 Redford, Dana;1 Carvalho, Luísa;1 Paiva, Teresa; Soutinho, Cristina1 & 
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Figueiredo, Ilda1

Conference on Entrepreneurship Education 2017 (CEE’2017)
at Universidade de Aveiro, Portugal, 14th of September of 2017
Youth Start - Entrepreneurial Challenges Project and its impact in Portugal: 
Evidence from field trial 
Resumo/ Abstract

This paper analyses the implementation of the Youth Start – Entrepreneurial Challenges project on the 
learning outcomes of the students regarding their entrepreneurial skills and measures the influence of the 
project in teaching practice. This project promotes experiential learning programmes at the compulsory 
school level by developing an innovative, transferable and scalable programme through the collaboration 
of the high level educational public authorities of Austria, Luxembourg, Portugal and Slovenia. The 
Youth Start learning programme’s modules promote the development of cognitive and non-cognitive 
entrepreneurial skills and abilities as well as foster a culture of  responsibility and enterprise. The learning 
programme is hypothesised to increase desirability and feasibility of students to be entrepreneurial. In 
addition, it is also believed that student participants will find schoolwork more enjoyable and meaningful 
and that the programme will increase their motivation to learn and engage in school activities. To test 
whether or not the hypotheses are supported we will analyse to which extent the participants develop 
entrepreneurial self-efficacy, entrepreneurial intentions, entrepreneurial attitudes and entrepreneurial 
mindsets. The primary target group in this three year project are teenagers aged 14 to 17, who are reached 
through three large-scale interventions. Through the leadership of the ministries of education from the 
participating countries, the programme was extended to primary schools (students aged 8 to 11). A quasi-
experimental design utilising an ex-ante and ex-post approach as well as randomised experimental groups 
are used to evaluate the effects on students from the secondary education level and from the second cycle 
of basic education (ages 10 to 11), but the focus of this paper is analysing qualitative data through in-depth 
interviews with Portuguese  educators from different teaching education levels. This qualitative research is 
intended to better understand the effects of the quantitative data that the project involves and observe the 
impact of Youth Start programme in Portugal.

Paiva, Teresa & Tadeu, Pedro
SPACE-European Network Conference 2017 - “Equality, Equity and 
Efficiency in Higher Education Worldwide”
Porto, Portugal, 26-28 of April of 2017
Entrepreneurship education - a case of creativeness and entrepreneurship 
empowerment 
Resumo/ Abstract

An entrepreneurship behavior barrier is the fear of risk and poor entrepreneurial culture of the population. 
But, in spite of this people may be extremely creative, just not knowing or being afraid to take the step 
up to implement their innovative ideas and projects. In this sense our project proposes the development 
of activities to be implemented very early on and empower the entrepreneurial attitude. Therefore, we 
consider that the elementary school has unique characteristics to the possible introduction of this project, 
in particular when we hook up with higher education institution connected to the professional practice 
teaching methodology, the HEI, namely Polytechnic Institutes. Therefore, promoting creativity and 
entrepreneurship behavior in primary school children and connecting it to entrepreneurship work develop 
in a High Education Institute with undergraduate students, is the main goal of our project that also pretend 
to make the link between the two type of levels of education, proposing a multidisciplinary project in 
multi-level type of education. This project has a methodology of entrepreneurship education centered in 
the problem-based learning perspective in both level of education and exploring the creativity and analysis 
implementing the methodology of the “Six Thinking Hats of Bono” with the primary education schools. 
By putting into action this project we pretended to prove that the empowerment that young children 
would embrace after the project, being creative, learning to reflect and analyze all perspectives of making 
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things and trying and experiment how to make them, would create on them the access risk in a different 
way.  On the other hand of the education level, in HEI, we tried to promote creativity on students making 
them to find a way to produce “crazy” ideas and trough that learn to take changes, analyze problems 
and find solutions and make things happen. At the end of the project the entrepreneurship attitudes and 
behavior are assessed to confirm, or not, the empowerment and the competence development in analyzing 
in a problem-based learning view.

Paiva, Teresa & Domingues, Cláudia1

19th TCI 2017 Global Conference
6 – 9 November 2017, Bogotá, Colombia
The importance of the clusters strategic alignment with RIS3 in Europe as an 
international cooperation strategy for economic and innovation development. 
The case of the agro-food in Portugal Centre Region
Resumo/ Abstract

Driven by its economic diversity and different levels of economic development Europe has centred their 
efforts to potentiate the economic growth based on the competitive advantages and characteristics of 
each of its regions, defining smart specialization strategies that are able to link the regions strategies of 
development and their own economic and social actors. Contradicting the declining competitiveness and 
an economic crisis, there is the realisation that countries in general and regions in particular need to 
raise their game when it comes to innovation, productivity and growth and that they can do so through 
cooperation,  and enhance their own specificities. In doing so, is crucial, nowadays, to identify the main 
actors in each European region that may help to induce and potentiate the economic development. As 
the smart specialization strategies were developed in Portugal, the Centre Region initiated a process of 
involvement of the region mains actors in a different level and activity sectors. In doing so, found that clusters 
were a privileged way of augmenting the potential of several agents in different sectors, has a business, 
research centres, universities and municipalities. This bottom-up, collaborative effort of “entrepreneurial 
discovery” that builds on inherent strengths and comparative advantages that every region possesses, a 
process and targeted knowledge-based investment drive that Smart Specialisation makes possible The 
specific process of the agro-food cluster (Inovcluster) can be an example of full cooperation and tool of 
the RIS3 of this Portuguese region and we intend here to talk about the process of strategic alignment and 
cooperation between the agro-food clusters and the RIS3 of Centre Portugal.

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

Bartolomeu, Raúl1; Costa, Mário & Barbosa, Tiago1 
40º Congresso Técnico Cientifico da Associação Portuguesa de 
Técnicos de Natação. 
Abril de 2017, Gondomar
Velocidade segmentar na técnica de crol
Resumo/ Abstract

"INTRODUÇÃO: É sabido que a contribuição dos membros superiores (MS) para velocidade de nado 
de crol é de aproximadamente 87-90% [1, 2], e neste sentido assume-se que os membros inferiores (MI) 
têm uma contribuição relativa de aproximadamente 10-13%. No entanto, os estudos nesta área avaliaram 
apenas a diferença entre o nado completo e o nado só com ação de braços, aferindo a contribuição da 
pernada posteriormente. Assim, foi objetivo do presente estudo medir a velocidade de cada segmento 
corporal nesta no nado de crol e estimar a sua real contribuição. 
MÉTODOS: 45 nadadores (22 homens e 23 mulheres) com pelo menos 2 anos de experiência em 
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competições (zonal a nacional) realizaram de aleatoriamente um sprint máximo de 25m a crol completo 
(CC), crol só com MS (CMS) e crol só com MI (CMI). Foi medida a velocidade de nado com recurso a 
um sistema de medição de velocidade (Swim speedo-meter, Swimsportec, Germany) e o sinal foi tratado 
posteriormente (AcqKnowledge v.3.5, Biopac Systems, USA). Foi realizada uma análise da variância de 
medidas repetidas para testar a influência das variantes de crol nas variáveis em estudo, onde se verificou 
também as médias e desvios-padrão. 
RESULTADOS: A velocidade média de nado na variante CC, tida como valor de referência (100%), foi 
1,258±0,201 m/s para o total da amostra, 1,143±0,172 m/s para as mulheres e 1,378±0,153 m/s para os 
homens. Na variante CMS foi 1,062±0,227 m/s (84%) para o total da amostra, 0,935±0193 m/s (82%) para 
as mulheres e 1,196±0,178 m/s (87%) para os homens. Na variante CMI foi  0,733±0,134 m/s (58%) para 
o total da amostra, 0,686±0,121 m/s (60%) para as mulheres e 0,782±0,131 m/s (57%) para os homens. 
Verificou-se a existência de um efeito significativo e forte da variante (F1,663, 71,499=310,434, p<0,001, 
η2=0,857) e do sexo (F1,43=310,434, p<0,001, η2=0,857) e um efeito significativo e mínimo da interação 
variante*sexo (F1,663, 71,499=8,598, p=0,001, η2=0,024) na velocidade. DISCUSSÃO: Ao contrário da 
braçada, pernada de crol parece ter um contributo superior aquele que lhe tem sido atribuído. A soma da 
velocidade dos membros superiores e inferiores foi superior (143%, 142% e 144% no total da amostra, nas 
mulheres e nos homens, respetivamente) à velocidade do crol completo (100%). Existe claramente uma 
perda de eficiência no nado de crol completo, parecendo que a movimentação das pernas é limitada pela 
coordenação MI/MS exigida pela técnica completa. Sugere-se que os treinadores, em vez de adotarem 
os sistemas mais comuns de 4 ou 6 pernadas por cada braçada, ajustem individualmente a frequência de 
pernada à frequência de braçada de modo a tirar o melhor proveito da propulsão das pernas. 

Costa, Mário 
6º Congresso de Treinadores de língua Portuguesa
Junho de 2017, Gondomar
Desenvolvimento de programas de carreira em natação pura: da avaliação à 
prescrição
Resumo/ Abstract

Nos últimos anos tem-se assistido a um interesse considerável no desenvolvimento de atletas tomando 
a noção de preparação desportiva a longo prazo (PDLP) como essencial ferramenta de planeamento. 
O acompanhamento permanente na evolução da PDLP por parte dos treinadores mais experientes, em 
função de etapas específicas, e mais concretamente em função da maturação de estruturas que suportam 
a performance, potencia as possibilidades dos atletas acederem ao alto rendimento e maximizarem tanto 
quanto possível as suas prestações desportivas (Raposo, 2000). Embora tenha havido anteriormente 
algumas tentativas para a implementação de um plano de carreira do nadador, a inexistência de um 
modelo comum sobre o processo de PDLP para os nadadores no atual quadro competitivo português, 
deixa antever o sucesso como fruto do acaso ou casuístico, não sendo fundamentado e sistematizado. 
Quando atentamos para a realidade da nossa natação, alguns dos quadros atualmente existentes de 
formação a longo prazo são esporádicos e emergem de vontades individuais de um ou de outro treinador 
que sustentaram na sua formação essa mesma componente. Embora a elevada disseminação deste tipo de 
evidência seja constante, a sua aplicabilidade em contexto real não tem sido efetuada na mesma magnitude.

Fonseca, Teresa
Congreso Internacional de Balonmano Enseñanza e Investigación 
desde las Etapas de Formación
20 e 21 -10-2017, Badajoz
Formar e treinar o jogador de andebol em competências psicológicas 
Resumo/ Abstract

Com o objetivo de estudar a influência da concentração no desempenho desportivo, utilizando o Peak 
Achievement Trainer (PAT), realizou-se um estudo com uma amostra de 40 atletas juniores de Andebol 
masculino, que constituíram os grupos de controlo e o experimental. O desempenho desportivo observado, 
consistiu num conjunto de meios táticos individuais defensivos e de grupo ofensivos durante as transições 
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rápidas para o ataque. Para além do PAT, para medir a concentração, foi utilizado o teste de Toulouse-
Piérron (TP) e o desempenho desportivo foi mensurado através de análise de jogo.
No grupo experimental, entre as avaliações inicial e final, obtiveram-se diferenças estatisticamente 
significativas dos valores médios do desempenho desportivo e do TP. Essas diferenças foram também 
registadas com o PAT, em vários momentos. A análise comparativa das variáveis envolvidas permitiu 
inferir algumas correlações estatisticamente significativas entre o PAT, o TP e o desempenho desportivo 
no 1º jogo. 

Sacadura, Carlos 
II Congresso de Futebol
25 de abril de 2017 - Instituto Politécnico da Guarda
Operacionalização das dinâmicas ofensivas
Resumo/ Abstract

Sem resumo,

Humanidades, Secretariado e Tradução/Humanities, Secretarial 
and Translation

Arala, Rita Chaves
Porto ICRE'17 
19 a 21 de Julho de 2017 (Porto)
Aprendizagem Colaborativa na aula de Língua Estrangeira: um estudo de 
caso com alunos do Ensino Superior 
Resumo/ Abstract

Apresentação de um estudo de caso relativo à dimensão sócio-afetiva das estratégias de aprendizagem que 
ocorrem numa aula de língua estrangeira do Ensino Superior. Os nossos pressupostos teóricos assentam 
nas evidências fornecidas pela revisão da literatura, a qual aponta para a existência de uma correlação 
positiva da aprendizagem colaborativa com as dimensões social e afetiva da interação (cf. Byun et al., 
2012): por um lado, a dinâmica de grupo numa aula de língua estrangeira contribui grandemente para 
uma perceção afetiva favorável do processo de aprendizagem, incrementando igualmente a quantidade 
e a qualidade da interação (cf. Felder & Brent, 2007); por outro lado, a existência, na aprendizagem 
colaborativa, dos fenómenos de correção dos pares e de negociação de sentidos estimula a emergência 
da dimensão sócio-afetiva da aprendizagem de uma língua estrangeira (cf. Campbell & Kryszewska,1992; 
Hadfield, 1992; Macaro, 2005).  O estudo de caso foi construído primordialmente com base num corpus 
de interações didáticas colaborativas audiogravadas e posteriormente transcritas e nas respostas a um 
inquérito por questionário − construído a partir da taxonomia de Oxford (1990) − relativo à dimensão 
sócio-afetiva das estratégias de aprendizagem do Inglês língua estrangeira.  O corpus gravado e transcrito 
foi analisado através da categorização por indicadores, com o objetivo de se detetarem as marcas sócio-
afetivas das estratégias de aprendizagem mobilizadas pelos alunos. As respostas ao questionário foram 
tratadas quantitativamente numa primeira fase, e os resultados foram posteriormente triangulados 
com os provenientes da análise do corpus de interações. Este estudo permitiu elencar as estratégias de 
aprendizagem que os aprendentes referem utilizar em situação de aprendizagem colaborativa e não 
colaborativa e detetar quais destas estratégias são efetivamente utilizadas na aprendizagem colaborativa.

Severino, Isa  
Centenário de Cláudia de Campos. Cultura, Literatura, Memórias e 
Identidades
24 a 26 de novembro de 2016
Alejandra Pizarnik - corpo e sexualidade 
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Resumo/ Abstract

No âmbito desta comunicação, tencionamos centrar a nossa atenção em torno das questões relativas ao 
tratamento do corpo, capturando imagens que a autora nos viabiliza do mesmo. Associada à temática do 
corpo, existem elementos – boca e mãos – que adquirem uma crucial importância na sua representação, 
observando-se igualmente a correspondência que a autora estabelece entre o seu corpo e alguns animais 
mamíferos. Ainda neste contexto, não podemos esquecer as insinuações eróticas que perpassam os textos 
alejandrinos, manifestando, por vezes, o explícito desejo de uma revolta implícita que lateja e brota em 
fúria.

Severino, Isa 
Uma Aproximação à obra de José  Marmelo e Silva 
Biblioteca Municipal José  Marmelo e Silva (Espinho, 19 de novembro de 
2016)
Uma Aproximação à Obra de José  Marmelo e Silva  
Resumo/ Abstract

A conferência foi realizada no âmbito do CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE JOSÉ MARMELO E 
SILVA e teve como principal objetivo fazer uma análise, divulgação e aproximação à obra do autor. 

Saúde/Health

Vaz, F.1; Rodrigues, M.; Roque, F.; Ribeiro, M.; Coutinho, P. & Araújo A. R. T. S. 
II jornadas Educação e Investigação em Saúde
5 de dezembro, 2017, Guarda, Portugal 
Desenvolvimento de aplicações dermobiotecnológicas com base nos 
Recursos Naturais da Região das Beiras e Serra da Estrela – DermoBio”, 
Resumo/ Abstract

Desenvolvimento de de formulações com base em recursos endógenos.

Ribeiro, Maria Isabel; Nascimento, Luís Miguel; Aragão, Ângela & Roque, Fátima
Jornadas de Educação e Investigação em Saúde
5 de dezembro, Guarda, Portugal
Adesão à terapêutica medicamentosa em doentes crónicos em ambulatório 
com patologias abrangidas por regimes especiais de comparticipação
Resumo/ Abstract

A adesão à terapêutica constitui um importante determinante no sucesso do tratamento instituído.  
Com este estudo pretendeu-se avaliar a desão à terapêutica de doentes crónicos com patologias cujos 
tratamentos, ao abrigo de legislação especial são adquiridos na farmácia hospitalar de forma gratuita. Nos 
54 doentes avaliados, verificou-se que a adesão à terapêutica variou de baixa (29,6%), moderada (48,1%) 
a elevada (22,2%). Foram identificados correlações negativas moderadas a elevadas entre a adesão e os 
seguintes fatores: esquecimento, efeitos secundários, preocupação com os efeitos da medicação a longo 
prazo, ter demasiados medicamentos para tomar, os medicamentos serem difíceis de tomar e os horário 
das tomas.

Araujo, A.R.T.S.; Cavaco, O.; Correia, R.; Leitão, J.; Nunes, M.J. & Ventura, S.
SIEFLAS- Seminário Internacional Educação Física, Lazer e Saúde
10,11 e 12 de julho de 2017, IPGuarda 
O consumo de substâncias psicoativas pelos estudantes do IPG: medidas de 
dissuasão e de prevenção são necessárias? 

1Investigador externo
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Resumo/ Abstract

O uso ilícito de substâncias psicoativas está amplamente difundido em várias sociedades, particularmente 
entre os jovens adolescentes e os adultos jovens. Os dados do inquérito realizado em 2015 a jovens de 18 
anos, indicaram uma prevalência de consumo de qualquer droga de 31% ao longo da vida, e de 24% e 
15%, nos 12 meses e nos últimos 30 dias, respetivamente (1). As substâncias mais consumidas foram a 
cannabis, as anfetaminas, a cocaína, os alucinogénios e as novas substâncias psicoativas, à semelhança dos 
padrões de consumo na Europa. Nas populações escolares e centros educativos, a cannabis continua a ser 
a substância mais consumida (1).
O papel das Instituições de Ensino Superior deve incluir estratégias de desenvolvimento de valores e de 
cultura social, assim como de comportamentos e atitudes saudáveis. Neste contexto, o objetivo do nosso 
grupo de trabalho foi caracterizar o consumo de substâncias psicoativas pelos estudantes do Instituto 
Politécnico da Guarda (IPG), e em função desses dados, refletir sobre os padrões de consumo e sobre 
possíveis estratégias de dissuasão e de prevenção a implementar, em colaboração com o Centro de 
Respostas Integradas (CRI) da Guarda.
O inquérito por questionário desenvolvido pelo grupo de trabalho foi aplicado, até ao momento, em três 
Escolas do IPG a estudantes inscritos nos cursos de licenciatura (1º Ciclo). Na Escola Superior de Saúde, 
responderam ao questionário 261 estudantes, num total de 175 estudantes do Curso de Enfermagem (1º 
Ciclo), e 88 do Curso de Farmácia (1ºCiclo). Os dados obtidos relativos à frequência, ao nível de consumo, 
à duração temporal, ao tipo de substância psicoativa consumida, assim como os fatores sociodemográficos, 
os motivos e tipos de contexto para o consumo, foram analisados e são apresentados nesta comunicação.
No Curso de Enfermagem, 55,4% dos estudantes, e 59,1% no Curso de Farmácia, responderam ter 
consumido pela primeira vez álcool entre os 16 e 24 anos. Relativamente ao tabaco, 34,3 % dos estudantes 
do Curso de Enfermagem e 46,6 % dos estudantes de Farmácia referiram ter fumado pela primeira vez 
entre os 16 e 24 anos. No que diz respeito ao primeiro consumo de cannabis, as percentagens são de 
10,3% e 8,0% nos Cursos de Enfermagem e de Farmácia, respetivamente, para a mesma faixa etária. 
Relativamente ao consumo de outras drogas como heroína, cocaína, ecstasy, LSD ou anfetaminas, 
apenas 0,6% dos estudantes do Curso de Enfermagem referiu ter consumido cocaína, heroína, ecstasy e 
anfetaminas, e 1,7%, LSD. Nenhum dos estudantes do Curso de Farmácia indicou ter consumido qualquer 
dessas substâncias. Por outro lado, verificou-se que 8% e 13,6 % dos estudantes dos Cursos de Enfermagem 
e Farmácia, respetivamente, utilizaram sedativos, tranquilizantes ou hipnóticos nos últimos 12 meses.
Estes resultados preliminares indicam-nos que há um trabalho a fazer na dissuasão e prevenção do uso de 
substâncias psicoativas pelos jovens estudantes do IPG.

Fernandes, Isabel Maria Ribeiro
Congresso Internacional de Investigação, Inovação & Desenvolvimento 
- NURSID - CINTESIS/ESEP
Escola Superior de Enfermagem do Porto - 6 e 7 de julho de 2017 
Quando o enfermeiro se torna doente – acedendo à experiência vivida: 
implicações no ser e estar 
Resumo/ Abstract

Introdução & objetivos: A experiência de estar doente é única, sendo que os comportamentos e 
atitudes adotadas para cada pessoa são singulares e de acordo com as crenças e conceitos criados pela 
sua experiência pessoal e pelas caracteristicas da cultura que integram. Considerando aliciante saber 
como os enfermeiros vivenciam uma experiência de doença pró- pria, este trabalho tem como objectivo 
compreender a experiência vivida de ser doente sendo também enfermeiro, em resposta à questão “Qual 
a estrutura essencial da experiência vivida do enfermeiro que se torna doente?”. 
Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo de abordagem fenomenológica sobre a experiência vivida 
de doença própria pelos enfermeiros. Foram realizadas das entrevistas de profundidade (15) e solicitados 
relatos escritos individuais (14). 
Resultados e discussão: A análise dos dados obtidos, segundo o método de Giorgi, permitiu a identificação 
da estrutura essencial do fenómeno – A experiência vivida de doença própria nos enfermeiros - constituída 
por quatro componentes: Estar Doente; Ser Doente, Repensar o Mundo Profissional e Significação Vital 
e Consolidação Profissional. Os enfermeiros vivenciam a experiência de doença como qualquer outra 
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pessoa, demonstrando a vulnerabilidade e fragilidade do ser humano. Esta experiência não se confina 
àquele momento especifico, tendo influência e projeção pela vida fora acompanhando a existência daquela 
pessoa, pelo que iremos destacar a categoria Estar Doente e Ser Doente. 
Conclusões: Neste processo de adoecer, a pessoa estabelece novos parâmetros na vida e introduz uma 
nova realidade em si própria - a de ser um doente conduzindo ao redimensionar de tudo o que era por ela 
vivido anteriormente e a um processo de revisão de si, das suas relações e da sua própria vida. No entanto, 
revelam algumas especificidades relacionadas com a transição situacional que vivenciam e com o facto de 
possuírem um corpo de saberes científico. 

Fernandes, Isabel Maria Ribeiro
II Jornadas de Educação e Investigação em Saúde
Escola Superior de Saúde - Instituto Politécnico da Guarda 
Quando o enfermeiro se torna doente - Acedendo à experiência vivida - 
implicações profissionais 
Resumo/ Abstract

Introdução: A experiência de estar doente é única e subjetiva. Cada pessoa vai agir de forma particular, 
adotando atitudes e comportamentos específicos e relacionados com as suas experiências vividas 
anteriormente e também com os valores e cultura que integram. Sendo profissionais de saúde, os 
enfermeiros que vivenciam um processo de doença própria, vão vivenciar aspetos específicos que podem 
ou não ter implicação futura na sua reintegração e desenvolvimento profissional.   
Objetivo: Considerando aliciante saber como os enfermeiros vivenciam uma experiência de doença 
própria, este trabalho tem como objetivo compreender a experiência vivida de ser doente sendo também 
enfermeiro, em resposta à questão “Qual a estrutura essencial da experiência vivida do enfermeiro que se 
torna doente?”. 
Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo de abordagem fenomenológica sobre a experiência vivida 
de doença própria pelos enfermeiros. Foram realizadas das entrevistas de profundidade (15) e solicitados 
relatos escritos individuais (14). A análise dos dados obtidos, segundo o método de Giorgi.  
Resultados: Pela análise fenomenológica dos dados obtidos identificou-se a estrutura essencial do fenómeno 
–A experiência vivida de doença própria nos enfermeiros -  constituída por quatro componentes: Estar 
Doente; Ser Doente, Repensar o Mundo Profissional e Significação Vital e Consolidação Profissional.
A experiência de doença própria nos enfermeiros traduz uma vivência que faz emergir toda a fragilidade 
e vulnerabilidade do ser humano, verificando-se que influencia o seu projeto de vida a vários níveis, 
destacando-se o seu impacto no contexto profissional e as implicações diretas em termos de prestação de 
cuidados de enfermagem.  
Conclusões: A vivência de um processo de doença e o estabelecimento de uma relação com os profissionais 
no papel de doente, faz com que os enfermeiros reflitam sobre as suas práticas e sobre o que valorizam 
como essencial e importante no processo de prestação de cuidados, o que pode implicar mudanças na seu 
desempenho profissional. No entanto esta constatação da necessidade de se alterarem formas de estar no 
contexto profissional é imediata e enquanto se vivencia este processo, havendo alguma tendência para se 
desvanecerem com o tempo.   
Palavras-chave: Enfermeiros; Experiência Vivida; Doença; Fenomenologia

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

Young Scientist Satellite Conference
19-21 de maio de 2017, Estocolmo/Suécia
Effects of silymarin on the pharmacokinetics of carbamazepine, 
oxcarbazepine, phenytoin and their main metabolites in rats 
Resumo/Abstract

"Backgrounds: The pharmacoresistance stills affecting 30-40% of the epileptic patients, being P-glycoprotein 
(P-gp) recognised as one of the primary mechanism involved. In an attempt to find potent and safer P-gp 
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inhibitors, a particular emphasis has been given to flavonoid compounds, as silymarin, to be potentially 
used as add-on therapy.
Aims: To assess the effects of silymarin (a potential P-gp inhibitor) on the systemic pharmacokinetics of 
some antiepileptic drugs (AEDs) commonly prescribed (carbamazepine, oxcarbazepine and phenytoin) 
and their main metabolites in rats.
Methods: Adult male Wistar rats (n = 6 per group) were pretreated with silymarin (25 mg/kg) or the 
corresponding volume of silymarin vehicle (control group) 1 hour before the intraperitoneal administration 
of carbamazepine (25 mg/kg), oxcarbazepine (50 mg/kg) and phenytoin (100 mg/kg). Blood samples were 
collected until 360 min and, after processing, plasma samples were analysed
by HPLC.
Results: The results showed that silymarin increases the systemic exposure of the tested AEDs. The main 
effects were observed for oxcarbazepine, increasing significantly its peak plasma concentration (63%), 
as well as its extent of systemic exposure (41%); simultaneously the systemic exposure of the main 
pharmacologically active metabolite of oxcarbazepine (licarbazepine) also increased.
Summary/Conclusion: The beneficial effects of silymarin on the pharmacokinetics of AEDs recognised 
as P-gp substrates support the silymarin/AED combined therapy as a promising strategy to overcome the 
P-gp-mediated pharmacoresistance.

Fonseca, Beatriz1; Rodrigues, Márcio & Alves, Gilberto1

XII Annual CICS Symposium
6-7 de julho de 2017, Covilhã/Portugal
Simultaneous determination of three antiepileptics and two convulsant 
compounds in rat plasma and brain samples using HPLC-DAD
Resumo/Abstract

This work describes a new high-performance liquid chromatography with diode-array detection 
(HPLC-DAD) method for the simultaneous determination of three antiepileptic drugs [levetiracetam 
(LEV), zonisamide (ZNS) and lamotrigine (LTG)], and two convulsant compounds [pentylenetetrazole 
(PTZ) and pilocarpine (PIL)] used for investigational purposes, in rat plasma and brain samples. The 
chromatographic separation of the analytes and internal standard (IS; 7-hydroxycoumarin) was achieved 
in less than 19 min on a C18 column using a mobile phase composed of acetonitrile (7.5%) and a mixture 
(92.5%) of water-triethylamine (99.5:0.05 v/v, pH 6.4) pumped at a flow rate of 1 mL/min. The wavelengths 
selected for compounds detection were the following: 205 nm for LEV, PTZ, LTG and IS, 215 nm for PIL 
and 240 nm for ZNS. The method was validated according to the international bioanalytical guidelines 
and showed to be accurate (bias ±13.9%) and precise (coefficients of variation ≤14.9%). The method was 
shown to be selective and the calibration curves were linear (r2 ≥ 0.9914) over the concentration ranges of 
0.4-100 µg/mL for LEV, 2-100 µg/mL for PTZ, 0.75-100 µg/mL for PIL, 0.15-100 µg/mL for ZNS, and 0.3-
50 µg/mL for LTG in both matrices. Considering all the analytes and matrices, the mean absolute recovery 
ranged from 48.6 to 93.9% and the stability was demonstrated in the studied experimental conditions. 
This method was applied in a preliminary pharmacokinetic study in rats, involving selected antiepileptic 
drugs and convulsant compounds, suggesting to be a useful tool to support further non-clinical studies in 
PTZ and PIL models of epilepsy.

Lourenço, Dina1; Sarraguça, Mafalda1; Alves, Gilberto1; Coutinho, Paula; Araujo, 
André & Rodrigues, Márcio
XLVII Reunião da Sociedade Portuguesa de Farmacologia, XXXV 
Reunião de Farmacologia Clínica e XVI Reunião de Toxicologia
2-4 de fevereiro de 2017,  Coimbra/Portugal
Determination of zonisamide in human plasma using microextraction by 
packed sorbent and high performance liquid chromatography-diode array 
detection
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Resumo/Abstract

Introduction: Zonisamide (ZNS) is an antiepileptic drug licensed for the monotherapy or adjunctive 
treatment of partial seizures with or without generalization. ZNS is characterized by unique structural, 
mechanistic, and pharmacokinetic properties that are distinct of others antiepileptic drugs. The narrow 
therapeutic range of ZNS is well established (10-40 µg/mL), but serious adverse effects can occur with the 
standard therapeutic regimens. Therefore, the therapeutic drug monitoring (TDM) of ZNS is important 
to optimize the patient's clinical outcome by the management of their medication regimen with the 
assistance of measured drug concentrations. 
Aims: The main objective of this work was the development and validation of a novel high-performance 
liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD) method based on microextraction by packed 
sorbent (MEPS) for the quantification of ZNS in human plasma. 
Material and methods: Aliquots (100 µL) of blank plasma samples obtained from healthy subjects were 
spiked with known amounts of ZNS and chloramphenicol, the last being used as internal standard (IS). 
The plasma samples were subjected to a protein precipitation with acetonitrile (400 µL), and the resulting 
supernatant was evaporated and reconstituted prior to the MEPS procedure. The MEPS parameters 
(pH of the reconstitution buffer, number of draw/eject cycles, washing volume and nature of the eluting 
solvent) were optimized by Plackett-Burman experimental design in order to achieve the best extraction 
conditions. 
Results: The chromatographic separation of the ZNS and IS was accomplished in less than 5 min on 
a reversed-phase C18 column, at 35 °C, using water/acetonitrile (65:35, v/v) pumped isocratically at a 
flow rate of 1 mL/min. ZNS and IS were detected at 240 nm. The method was validated according to 
the guidelines of the Food and Drug Administration and European Medicines Agency, showing to be 
selective, accurate (bias ± 12.3%), precise (coefficient of variation ≤ 13.3%), linear in the range of 0.2-80 
µg/mL (r2 ≥ 0.9960), and the absolute recovery ranged from 63.8% to 65.2%. 
Conclusions: The developed MEPS/HPLC-DAD method is well suited for the rapid and accurate analysis 
of ZNS and it could be applied for TDM of patients taking this drug.

Herdeiro, Maria Teresa1; Figueiras, Adolfo1 & Roque, Fatima
The 21st International Epidemiological Association (IEA) World Congress 
of Epidemiology (WCE2017)
19 a 22 de agosto | Japão
What think hospital pharmacists about antibiotics. A study from Portugal
Resumo/Abstract

Some studies show an inappropriate use of antibiotics in hospitals, and the needs to implement guidelines. 
Hospital pharmacists play an important role in implementation of guidelines in hospital. The aim of 
this study is to evaluate the knowledge and perceptions of hospital pharmacists related to the bacterial 
resistance and antibiotic use. A cross-sectional study was conducted, covering all pharmacists working in 
hospital pharmacies and registered with the Official College of Pharmacists in Portugal Central Region. 
All hospital pharmacists participants in the study were in total agreement that antibiotic resistance is an 
important public health problem, about the importance of therapeutic adherence, that antibiotics should be 
object of therapeutic reconciliation, the needs of antibiotic guidelines, and, that prescription and dispense 
of antibiotics should be more controlled. However, about 38 percent believes that the phenomenon of 
resistance is mainly a problema in hospital settings, 31 percent believes
that patients easily can obtain antibiotics from community pharmacies and 35 percent are convicted that 
new antibiotics will be developed to solve the problem of resistance. About 27 percent of the participants 
did not believe that if a patient takes an antibiotic it increases the risk of developing resistance. More than 
30 percent of the participants agree that some times they validate the medical prescription and dispense 
the antibiotic, even when it is known that it not indicated for that situation because there is no time to 
explain the reason why they are not called for. The intervention of pharmacists in the implementation of 
guidelines and antibiotic use protocols in hospital setting is very important.
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Marques, E.; Ribeiro, M.; Corte, A. & Saraiva, R.1

Congresso internacional de Investigação, inovação & desenvolvimento 
em Enfermagem
6 a 7 de julho de 2017, Porto
Estilos de vida dos estudantes no Ensino Superior
Resumo/Abstract

Introdução & objetivos: A transição do ensino secundário para o ensino superior surge como uma das 
transições mais importantes de todo o ciclo de vivências académicas dos jovens, podendo este ambiente 
ser encarado, simultaneamente como um desafio e uma ameaça, já que exige a adoção de estratégias de 
trabalho e organização pessoal, as quais podem ser indutoras de stresse
e de tensão (Azevedo & Faria, 2006), aumento do consumo de tabaco e álcool, dietas desequilibradas, 
entre outros. Para que sejam implementadas estratégias de promoção/educação para a saúde, é necessário 
investigar os comportamentos e estilos de vida destes estudantes. O objetivo geral deste projeto 
multicêntrico é caracterizar os estilos de vida dos estudantes do
Instituto Politécnico da Guarda (IPG), da Universidade Estácio de Sá (UES) e da Universidade Federal 
Fluminense (UFF).
Metodologia: Estudo exploratório, descritivo, transversal, de carácter quantitativo. A recolha de dados 
está a ser realizada através de um inquérito por questionário, distribuído via correio eletrónico. Para 
avaliar os estilos de vida utilizou-se o questionário EVF-Estilo de Vida Fantástico, tradução e adaptação 
da versão publicada no Guia para Universidades Saludables y outras Instituciones de Educación Superior 
(Lange & Vio, 2006, in Silva, Brito, Amado, 2011).
Resultados e discussão: Esta versão preliminar do estudo baseia-se numa amostra de 455 estudantes do 
IPG, o que constitui 20% do universo dos estudantes. São maioritariamente do sexo feminino (69,2%). A 
idade varia entre 18 e 53 anos, sendo a média de 22,9 anos. A maioria está a frequentar uma Licenciatura 
79,8%, destes destacam-se com 49,6% os estudantes da Licenciatura em Enfermagem. As respostas obtidas 
através do questionário EVF permitiram verificar que, a maioria dos estudantes (53,2%) qualificaram o 
seu estilo de vida como “muito bom”, seguido de 29,2% que apresentam um
“bom” estilo de vida, 8,1% referem adotar um excelente estilo de vida e 9,5% um estilo de vida “regular”.
Conclusões: Estes resultados podem contribuir para o desenvolvimento de medidas de intervenção que 
visem a promoção de estilos de vida saudáveis na população estudada e a mudança de comportamentos 
poucos saudáveis referenciados por alguns estudantes.

Marques, Paula1; Lopes, Fernanda & Jorge, Ana
Representação social do Enfermeiro para a criança em idade escolar
05/12/2017, na ESS do IPG
Representação social do Enfermeiro para a criança em idade escolar 
Resumo/Abstract

"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 
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no que se refere à interação enfermeiro-criança.
Palavras-chave: Enfermagem, Representação Social, Criança, Grounded Theory

Roque, Fátima  
X Congresso APLF 
18 de fevereiro, Porto
Consumo de antibióticos e resistências bacterianas - Como podemos intervir
Resumo/Abstract

Estudos epidemiológicos têm demonstrado associação entre o consumo de antibióticos e o desenvolvimento 
de resistências aos mesmos. Portugal apresenta elevado consumo e antibióticos e de resistências 
bacterianas. Dados do Eurobarometro têm demonstrado que a população em geral tem um baixo 
conhecimento inadequado sobre os antibióticos, demonstrando a importância de todos os profissionais 
de saúde intervirem junto da população de forma a melhorar o conhecimento e a conscicencialização  dos 
portugueses sobre o uso racional de antibióticos.

Ventura, S.; Rodrigues, M.; Falcão, A.1 & Alves, G.1

XII Annual CICS-UBI Symposium 2017
6 e 7 de Julho, Covilhã
Investigating the effects of Paullinia cupana (guarana) extract on the 
lamotrigine pharmacokinetics in Wistar rats.
Resumo/Abstract

"Consumption of dietary supplements containing Paullinia cupana (guarana) extracts is frequently 
relate to antioxidant, stimulant and anti-obesity effects, mainly due to its high content in caffeine. The 
administration of herbal supplements with antiepileptic drugs can result in herb-drug interactions and 
potential clinical complications. Thus, the aim of this study was to investigate the effects of a commercial 
standardized P. cupana seed extract on the pharmacokinetics of lamotrigine (LTG), a broad-spectrum 
antiepileptic drug, in Wistar rats. In the first pharmacokinetic study, rats were concomitantly treated with 
P. cupana (821 mg/kg) and LTG (10 mg/kg) by oral gavage; in the second one, rats were pre-treated during 
14 days with P. cupana (821 mg/kg/day) followed by LTG administration (10 mg/kg) on the fifteenth day. 
Rats of the control groups received the vehicle of the extract and LTG. Blood samples were collected at 
several pre-specified time points after LTG administration for 96 hours. After that, the concentrations of 
LTG present in plasma samples were analysed by HPLC and the drug concentration-time profiles obtained 
were submitted to a non-compartmental pharmacokinetic analysis. The coadministration of P. cupana 
and LTG resulted in a reduction of the peak plasma concentration (32.6%) and extent of drug systemic 
exposure (15.1%), while the pre-treatment with P. cupana during 14 days resulted in an increased systemic 
exposure (36.7%) to LTG. Our results indicate that the extract of P. cupana extract may have a significant 
impact on the pharmacokinetics of LTG. 

Ventura, S.; Rodrigues, M.; Pousinho, S.;  Falcão, A.1 & Alves, G.1 
XLVII Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de Farmacologia, XXXV 
Reunião de Farmacologia Clínica e XVI Reunião de Toxicologia
2 a 4 de Fevereiro de 2017, Coimbra
Lamotrigine analysis in rat plasma and brain: validation of a MEPS/LC method 
to support pharmacokinetic studies. 
Resumo/Abstract

"Introduction: Lamotrigine (LTG) is a second-generation antiepileptic drug exhibiting a broad spectrum 
of efficacy against several types of epilepsy seizures, and it is also effective as a mood stabilizer agent in 
bipolar disorders. To be effective as a therapeutic agent LTG needs to cross the blood-brain barrier to exert 
its target pharmacological effects. A better understanding of LTG pharmacokinetics at non-clinical level 
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can be achieved in studies conducted in whole rodent models. Hence, the determination of LTG levels 
in plasma and brain tissue samples is essential to characterize its pharmacokinetic/pharmacodynamic 
relationship and can also be determinant to predict the impact of drug-drug or herb-drug interactions 
involving LTG as the victim (object) drug. So, the development of easy-to-use analytical techniques that 
allow the quantification of LTG in biological matrices is crucial.
Aims: This work aimed to develop and validate a liquid chromatography-diode array detection (LC-DAD) 
method based on the innovative microextraction by packed sorbent (MEPS) technology to quantify LTG 
in rat plasma and brain samples.
Material and methods: Aliquots (100 µL) of plasma or brain homogenate were spiked with known amounts 
of LTG and chloramphenicol, used as the internal standard (IS). The analytes were extracted from samples 
through a simple protein precipitation step with acetonitrile followed by MEPS procedure using a C18 
cartridge. The MEPS parameters (reconstitution buffer pH, number of draw/eject cycles, washing and 
elution solvents) and the chromatographic conditions (elution, flow rate, and detection) were optimized. 
The method was validated according to the international guidelines on bioanalytical method validation. 
Results: The chromatographic separation of LTG and chloramphenicol (IS) was accomplished in less than 
5 min on a C18 chromatographic column, at 35 °C, using an isocratic elution with acetonitrile (13%), 
methanol (13%) and water-triethylamine (99.7:0.3, v/v; pH 6.0) pumped at 1 mL/min. Detection was 
performed at 215 nm. Calibration curves were linear over the concentration range of 0.1-20 μg/mL (r2 ≥ 
0.9947) for LTG in both rat plasma and brain homogenate samples. The intra and interday imprecision 
did not exceed 8.6% and the intra and interday inaccuracy ranged from -8.1 to 13.5%. LTG was extracted 
from rat plasma and brain homogenate samples with an average absolute recovery ranging from 68.0 to 
86.7%, and its stability was demonstrated in the assayed conditions. The validated method was applied to 
the analysis of LTG concentrations in plasma and brain homogenate samples obtained from Wistar rats 
(n = 5) treated with a single oral dose of LTG (10 mg/kg).
Conclusions: This novel MEPS/LC-DAD method was successfully validated and applied to a preliminary 
pharmacokinetic study in rats. It seems to be a cost-effective tool to support non-clinical pharmacokinetic-
based studies involving LTG administration.

Ventura, S.; Rodrigues, M.; Falcão, A. & Alves, G.1  
II Jornadas de Educação e Investigação em Saúde
5 e 6 de Dezembro de 2017, Escola Superior de Saúde, IPGuarda
Interação planta-fármaco entre a P. cupana (Guaraná) e a Lamotrigina no 
rato
Resumo/Abstract

Interação planta-fármaco entre a P. cupana (Guaraná) e a Lamotrigina no rato

Tecnologias/ Technology

Almeida, José
III Congresso Internacional – grupo UNIS – Pequenas atitudes geram 
enormes mudanças
15 a 19 de Maio 2017, Varginha, MG, Brasil
Estudo do ciclo de vida de pontes rodoviárias. Sistema de apoio a análise 
comparativa dos custos ao longo do ciclo de vida de diferentes soluções 
para pontes rodoviárias de betão armado
Resumo/Abstract

Este trabalho aborda o Estudo do Ciclo de Vida de Pontes Rodoviárias. Dado que a deterioração das obras 
de arte é inevitável, é fundamental que a sua gestão se faça otimizando os cada vez mais escassos recursos 
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existentes. O objetivo da investigação foi o de criar um método inovador que permitisse quantificar os custos 
de ciclo de vida, de tabuleiros de pontes rodoviárias em betão armado, possibilitando, deste modo, apoiar 
a tomada de decisão no que concerne à escolha de entre diversas alternativas de construção / reparação. A 
metodologia de investigação adotada foi ancorada, numa alargada pesquisa bibliográfica, sobre sistemas 
de gestão de obras de arte. De seguida, e com base na análise de diferentes modelos de deterioração de 
estruturas de betão armado, adotou-se um modelo de deterioração de estruturas. Estudaram-se diferentes 
técnicas de construção onde se identificaram, com base no modelo de deterioração adotado, a vida útil de 
cada alternativa e se definiram os custos de ciclo de vida. Os custos dos utentes utilizados no modelo foram 
definidos através da utilização, e adaptação à realidade portuguesa, de modelos de custos existentes a nível 
internacional. Este modelo foi depois aplicado num caso de estudo: a ponte sobre a Ribeira de Cortiçô. 
O trabalho comprovou, dada a magnitude dos custos dos utentes, que as soluções mais económicas serão 
sempre as que produzem um menor número de intervenções ao longo da vida útil, evidenciando que os 
custos diretos são usualmente pouco relevantes.

Antão, A. M.; Vieira, R.1  & Carolino, A.1

8º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia/V Congresso de 
Engenharia de Moçambique
Maputo, 4 -8 de setembro de 2017
A importância estratégica dos depósitos litiníferos de Gonçalo (Guarda, 
Portugal) no actual panorama europeu de prospecção, avaliação, extracção 
de lítio para aplicação em tecnologias verdes 
Resumo/Abstract

As crescentes emissões globais de carbono e as constantes situações de poluição nas grandes cidades 
mundiais estão a despertar uma crescente consciencialização ecológica da sociedade. O que na conferência 
da ONU para o clima de Quioto (1992) pareciam meras medidas políticas do que reais preocupações 
ambientais, tornaram-se na conferência da ONU para o clima de Paris (2015), a reboque do escândalo 
da VW e dos efeitos de smog na China, reais preocupações ambientais, nomeadamente na questão do 
aquecimento global. De acordo com o relatório da Goldman Sachs [Low carbon Economy, 2015] o 
caminho deve ser cada vez mais a aposta em tecnologias de baixo carbono e cada vez menos focadas na 
temática política do “aquecimento global”.
Uma das tecnologias de baixo carbono, e com grande impacto nesta política de tecnologias verdes, 
são os carros híbridos (Hvs) e eléctricos (Evs), sem esquecer o potencial dos grandes complexos de 
armazenamento energético (grid energy storage). Pressionados pela consciencialização ambiental, os 
recentes escândalos de poluição automóvel e por políticas de economias verdes (greening economies), os 
grandes construtores automóveis querem uma fatia deste mercado. O fenómeno Tesla é um bom exemplo 
disso. A nível europeu a Mercedes, BMW, Renault, Volvo, Audi e VW, apresentam mais de 20 modelos Hvs 
e Evs em produção ou em desenvolvimento. No que diz respeito à produção de baterias de lítio a Europa 
tem uma capacidade instalada de 1,798 MWh [relatório CEMAC, 2015] e algumas políticas europeias 
e a EUROBAT querem promover a construção de novas instalações de produção e desenvolvimento 
tecnológico (e.g. Batteries2020, €8.4M da UE). A chanceler alemã Angela Merkel anunciou um programa 
de €1.2 mil M com o objectivo de atingir em 2020 um milhão de Evs nas estradas alemãs [Bloomberg 
News, 2016].

Figueiredo, Ramos C. A.; Alcaso, Adérito N. & Cardoso, A. J. Marques1

CIBEM 2017 - 13º Congresso Ibero-americano de Engenharia Mecânica
23 - 26 outubro, Lisboa, Portugal
ANÁLISE POR TERMOGRAFIA DE MÓDULOS TERMOFOTOVOLTAICOS
Resumo/Abstract

O coletor solar termofotovoltaico (ou PVT) é um equipamento que integra um módulo fotovoltaico (PV), 
para a conversão da energia solar em energia elétrica, e um módulo com elevada eficiência de conversão 
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térmica (T) que comporta um fluido térmico, geralmente água. Esta otimização da tecnologia de conversão 
solar tem como principal objetivo o arrefecimento das células fotovoltaicas, para uma maior geração de 
energia elétrica, obtendo daqui também uma produçao de energia térmica, tornando-se, assim, num 
equipamento de cogeração. Este dispositivo constitui, assim, uma alternativa aos convencionais módulos 
fotovoltaicos e térmicos utilizados independentemente uns dos outros.
Ao contrário do painel fotovoltaico, em que todas as células fotovoltaicas operam normalmente à 
mesma temperatura, pois a radiação solar em cada célula é semelhante e as condições de arrefecimento 
(sobretudo por ação do vento) também, no PVT existirão temperaturas diferentes devido ao movimento 
do fluido térmico, logo condições de funcionamento diferentes. Fenómeno similar ocorrerá entre paineis 
com ligação hidraulica em série. Assim, uma análise térmica dos PVTs permitirá analisar a variação de 
temperaturas entre células de um painel e entre paineis distintos e concluir sobre as limitações que as 
ligações hidraulicas dos paineis podem ter no comportamento elétrico dos mesmos. Para esta análise 
térmica a termografia revela-se como uma ferramenta ideal permitindo o estudo em tempo real do 
funcionamento de sistemas PVTs em diferentes condições. A análise por termografia tem sido já usada 
na avaliação de paineis fotovoltaicos, nomeadamente no seu comportamento térmico e no diagnóstco de 
pontos quentes, sinalizadores de potenciais defeitos nas células.
Do exposto, e a da análise efetuada neste estudo, conclui-se que as técnicas usadas na forma de 
aproveitamento térmico dos PVTs não devem ser idênticas à dos paineis térmicos.

Figueiredo, Ramos C. A.; Alcaso, Adérito N. & Cardoso, Antonio J. Marques1

ICEUBI 2017 - International Congress on Engineering
December, 5 - 7, University of Beira Interior, Covilhã, Portugal
Development of a Test Rig for PVT Monitoring Using Cloud Services 
Resumo/Abstract

This paper presents the concept behind the development of a cloud based system used for monitoring 
and control of a hybrid photovoltaic-thermal solar collector (PVT). A PVT is a device used for combined 
production of electricity and heat. To fully optimize its operation a large amount of data needs to be read 
and processed, and the new low cost embedded electronic systems and cloud services (using software and 
hardware of open-source type) are interesting tools with widespread use, allowing for the implementation 
of solutions based on the new paradigm of the Internet of Things (IoT). This work is part of a bigger 
project based on the use of the solar energy to build a trigeneration system using, besides the PVT, an 
adsorption machine.

Monteiro, A.1; Andrade Pais, L.1; Rodrigues, C. & Carvalho, P.1

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning 
Symposium 2017, WMCAUS 2017
Prague; Czech Republic; 12 June 2017 through 16 June 2017
GIS Contribution in the Making of Geotechnical Maps in Urban Areas
Resumo/Abstract

The use of Geographic Information Systems (GIS) has spread to several science areas, from oceanography 
to geotechnics. Its application in the urban mapping was intensified in the last century, which allowed a 
great development, due to the use of geographic database, new analysis tools and, more recently, free open 
source software.
Geotechnical cartography struggle with a permanent and large environment re-organization in urban 
area, due to new building construction, trenching and the drilling of sampling wells and holes. This creates 
an extra important and largest volume of data at any pre-existence geological map. The main problem 
results on the fact that the natural environment is covered with buildings and communications system.
The purpose of this work is to create a viable geographic information base for geotechnical mapping 
through a free GIS computer program and open source, with non-traditional cartographic sources, 
giving preference to open platforms. QGIS was used as software and “Google Maps”, “Bing Maps” and 
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“OpenStreetMap” were applied as cartographic sources using the “OpenLayers plugin” module. Finally, we 
also pretend to identify and delimit the degree of granite’s change and fracturing areas using a “Streetview” 
platform.
This model has cartographic input which are a geological map study area, open cartographic web archives 
and the use of “Streetview” platform. The output has several layouts, such as topography intersection 
(roads, borders, etc.), with geological map and the bordering area of Guarda Urban Zone.
The use of this platform types decrease the collect data time and, sometimes, a careful observation of 
pictures that were taken during excavations may reveal important details for geological mapping in the 
study área.
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Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo/Physical 
Education, Sport and Performing Arts

Casanova, N.; Fonseca, T.; Jorge, B.; Dias, A1; Casanova, J. & Marta, C.
XIII SIEFLAS: Seminário Internacional de Educação Física, Lazer & Saúde
10, 11 e 12 de julho de 2017, Instituto Politécnico da Guarda. Guarda
Associação de diferentes índices de atividade física, composição corporal e 
aptidão física de crianças pré-pubertárias
Resumo/Abstract

A aptidão física é um fator determinante da saúde e qualidade de vida presente e futura. Infelizmente, 
evidências sugerem um decréscimo nas últimas décadas, dos níveis de atividade e aptidão física em 
crianças e Jovens (Matton et al., 2007). Muitos deles têm atividade física vigorosa nas aulas de Educação 
física e Atividades Extracurriculares na escola (Coleman, Heath & Alcala, 2004). O propósito deste estudo 
foi analisar a associação de diferentes índices de atividade física, na escola (IAFE), no desporto organizado 
(IAFD) e nos tempos livres (IAFTL), com níveis de gordura e aptidão física de crianças pré-pubertárias.
A amostra foi constituída por 302 crianças, 147 rapazes e 115 raparigas, com idades compreendida entre 
10 e 11 anos de idade (10,81 ± 0,43). Foram selecionados testes que permitissem avaliar a capacidade 
aeróbia, flexibilidade, velocidade, agilidade e coordenação, estabilidade geral, força e resistência muscular, 
força isométrica máxima e potência anaeróbia. Com exceção do IAFTL, verificaram-se correlações 
significativas e negativas dos diferentes índices de atividade física com a gordura subcutânea e percentagem 
de massa gorda. Verificaram-se correlações significativas e positivas do IAFE com o vaivém, extensão de 
braços, abdominais, lançamento da bola medicinal de 3 e 5kg, salto horizontal, velocidade, agilidade e 
potência muscular; e do IAFTL com o vaivém e agilidade. A atividade física desportiva mostrou ser mais 
benéfica na melhoria da aptidão física em crianças pré-pubertárias, seguida da atividade física na escola. 
A atividade física que estas crianças têm nos tempos livres demonstrou não ser suficiente para a melhoria 
da aptidão física geral e níveis de gordura corporal. Nenhum dos índices de atividade física permitiu 
melhorias significativas de flexibilidade, força isométrica (de preensão manual) e equilíbrio.
Estes dados permitem melhor compreender o contributo da atividade física em diferentes contextos na 
melhoria da aptidão física e composição corporal em crianças pré-pubertárias, bem como a necessidade 
de procurar incluir na atividade física dessas crianças, exercícios que promovam a flexibilidade, força 
isométrica e equilíbrio.

Reis, Vitor 1; Ribeiro, Pedro1; Marinho, Daniel1; Costa, Aldo1; Costa, Mário; Guerra, 
Afonso1; Silva, António1 & Garrido, Nuno
8th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Scince and 7th 
International Conference on Sport and Exercise Science. 
Julho 2017, Bangkok
Are wearable heart rate monitors accurate to estimate energy cost during 
low-intensity resistance exercise?CIEM 2016 - 6º Conferência Ibérica de 
Empreendedorismo
Resumo/Abstract

"Objectives: A PubMed search has revealed a mere 4 papers published on bodyboard science, from 1995 
to date. Moreover, modern wearable technology enabled to accurately assess heart rate during aquatic 
activities. The aims of the present study were to assess the reliability of a specific swimming-pool test for 
bodyboarders by measuring: i) aerobic response through heart rate; ii) anaerobic response through post-
exercise peak blood lactate; and, iii) performance through mean velocity.
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Methods: Ten experienced bodyboarders (more than 4 years of training) volunteered for the study. The 
mean (±SD) age, body mass and height of the subjects were, respectively: 21,3±5,0 years, 64,7±8,6 kg, 
1,72±5,9. The subjects performed a specific swimming-pool test. Testing was performed in a 50-m indoor 
heated swimming pool (26-27˚) and consisted of a 400-m individual time trial. The subjects paddled on 
a standard bodyboard using bodyboard swim fins. The test was repeated 72-h after. During both tests 
heart rate was continuously assessed with a Polar® device (RCX5 with H2 sensor). After testing ear-lobe 
capillary blood lactate was measured every minute until levelling-off with a Accutrend Plus® device. 
Reliability of repeated measurements was assessed with the coefficient of variation and significance level 
was set at p≤0.05.
Results & Discussion: To the best of our knowledge this was the first study to assess the reliability of heart 
rate, blood lactate and velocity during a swimming-pool specific test for bodyboarders. Due to weather 
and tide constraints during natural bodyboarding it is difficult to have a reliable physiological response 
under field conditions. Hence, we propose herein a swimming-pool specific test based on a surfing specific 
swimming-pool test. In the present study, coefficients of variation were: 0,3% for peak heart rate, 1,8% for 
mean heart rate, 14,7% for post-exercise peak blood lactate and 1,7% for mean paddling velocity. Average 
measures with the two test were: 182,2±13,9 bpm peak heart rate, 170,3±15,4 bpm for mean heart rate, 
9,7±2,6 mmol/L for post-exercise peak blood lactate and for 1,27±0,09 m/s mean paddling velocity.  
Conclusion: We conclude that the 400-m bodyboard paddling specific swimming-pool test seems to be a 
reliable measure of performance (mean velocity) and aerobic response (heart rate). Anaerobic response 
during this test (post-exercise peak blood lactate) presented a less reliable profile.

Sacadura, Carlos
XII SIEFLAS - Seminário Internacional de educação física, lazer & saúde
12 de julho de 2017 - Instituto Politécnico da Guarda
Operacionalização das dinâmicas ofensivas
Resumo/Abstract

O trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção didáctica no contexto da disciplina 
de Educação Física, para a modalidade de Futebol, para os três primeiros ciclos de ensino, e tem como 
principal referência conceptual o Modelo da Abordagem Progressiva ao Jogo (Mesquita, 2006).
A proposta de intervenção assenta sobre três grandes pressupostos:
1.O potencial educativo do jogo de Futebol;
2.O jogo referencia em cada ciclo de ensino;
3.Os níveis de complexidade crescente/ decrescente.
A partir do jogo (formas reduzidas com graus de complexidade crescente desde o 1x1 até ao 5x5), através 
das situações problema que o mesmo coloca, pretendemos promover a inteligência de jogo do aluno 
(colocação, leitura, antecipação e entendimento com os colegas), desenvolver a sua capacidade de tomada 
de decisão e a sua criatividade para encontrar novas soluções válidas de acordo com a lógica interna do 
jogo de Futebol.
Naturalmente, só com o jogo não podemos abordar, de forma sistemática e facilitadora, todos os 
conteúdos de aprendizagem enunciados. No trabalho são sugeridos um conjunto de tarefas de níveis de 
complexidade crescente ou decrescente, não se trata de propor um grupo de exercícios tipo “chek-list” 
a cumprir, mas sim, realizar uma escolha criteriosa do tipo de tarefa (jogo, formas parciais do jogo ou 
formas simplificadas do jogo) e da natureza da mesma em função das necessidades específicas (eficiência 
da habilidade técnica ou eficácia táctica) que foram detetadas em cada uma das etapas.

Saúde/Health

Mastroianni, P.C.1; Herdeiro, M.T.1; Roque, F. & Varallo, F. R.1

17th ISoP Annual Meeting ‘‘Pharmacovigilance in the 21stCentury 
Liverpool, UK 15–18 October, 2017
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Brazilian Regulation in Drug Surveillance
Resumo/Abstract

Brazilian health legislation on drug surveillance has been available for only four decades. Advancements 
in the assessment of health technologies occurred only after the publication of the National Drug 
Policy (1998), the foundation of the National Health Surveillance Agency (Anvisa), and the creation 
of the National Center for Drug Monitoring (2001). From 2009, pharmacovigilance practices became 
mandatory for marketing authorization holders. Regulatory advancements in pharmacovigilance in Brazil 
are equivalent to international practices. However, there is still a lack of regulations for biosimilars and 
veterinary medicines.

Ribeiro, M.I.B.1; Nascimento, L.M.F.1; Herdeiro, M.T.1 & Roque, F.
17th ISoP Annual Meeting ‘‘Pharmacovigilance in the 21stCentury
Liverpool, UK 15–18 October, 2017
Adherence to therapeutic in outpatients: Literature Review
XXVI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica: Competitividade das 
Regiões Transfronteiriças
Resumo/Abstract

Introduction: Non-adherence to therapeutic is a widespread problem that contributes to the worsening 
of chronic diseases and to increase the expenditure on health care. The aim of this study is to present a 
review of the literature on the subject ‘‘Adherence to therapy’’ in outpatients.  Forty-four studies were 
included, and most of them were observational studies (84.1%). In most studies, the Morisky scale was 
used with 8 item and only 31.8% used the shorter scale with 4 items. In general, therapeutic adherence was 
low. Considering the adherence rates, the lowest were recorded in the treatment of hypercholesterolemia 
(7.4%) and the highest was recorded in the treatment of hypertension in patients with apnea (83%). 
Therefore, it is a priority to implemment measures that improve therapeutic adherence.

Roque, F.;  Mastroianni, P.C.1; Varallo, F.R.1 &  Herdeiro, M.T.1 
17th ISoP Annual Meeting ‘‘Pharmacovigilance in the 21st Century
Liverpool, UK 15–18 October, 2017
Potentially inappropriate medicines in elderly patients—studies using the 
European screening tool, EU(7)-PIM list
Resumo/Abstract

Recently, it was published a list of potentially inappropriate medications (PIMs) for older people, consented 
by experts from seven European countries, the EU(7)-PIM list.  Six studies were published using this list 
and, one of the studies is the publication of the EU (7)-PIM list, and one study analyses the availability
of these medicines in the Belgian market. The PIMs evaluated by STOPP criteria varied between 46.2 and 
69%, by the Beers criteria varied between 24 and 50%, and for the EU (7)-PIM list, values ranged between 
40.9 and 66,7%.  It is important to develop more studies and evaluate the feasibility EU(7)-PIM lis for each 
European country.

Fonseca, B.; Ventura, S.;  Cristóvão, A.C.1 & Alves, G.1

32th International Epilepsy Congress
2 a 6 de setembro de 2017, Barcelona
Simultaneous quantification of five neuroactive amino acids in different regions 
of rat brain by HPLC-FLD
Resumo/Abstract

Simultaneous quantification of five neuroactive amino acids in different regions of rat brain by HPLC-FLD
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Ferreira, Ana1; Rodrigues, Márcio; Falcão, Amílcar1 & Alves, Gilberto1

6th Pharmaceutical Sciences World Congress
21-24 de maio de 2017, Estocolmo/Suécia
Effects of silymarin and (-)-epigallocatechin gallate on the pharmacokinetics 
of oxcarbazepine in rats
Resumo/Abstract

Backgrounds: The interest in flavonoids as P-glycoprotein (P-gp) inhibitors has gained relevance over the 
last years, particularly to overcome the P-gp–mediated multidrug resistance, which is clinically important 
in epilepsy.
Aims: To evaluate the effects of silymarin and (-)-epigallocatechin gallate (EPG) in improving the 
pharmacokinetics of oxcarbazepine (OXC) and its active metabolite licarbazepine (LIC) in rats.
Methods: Adult male Wistar rats (n = 6 per group) were pretreated intraperitoneally with silymarin (25 
mg/kg), EPG (25 mg/kg), silymarin/EPG 1:1 (12.5/12.5 mg/kg), silymarin/EPG 1:3 (6.25/18.75 mg/kg), 
silymarin/EPG 3:1 (18.75/6.25 mg/kg) or verapamil (25 mg/kg, a classic P-gp inhibitor) 1 h before a single 
intraperitoneal dose of OXC (50 mg/kg). Blood samples were collected until 12 h and, after processing, 
plasma samples were analysed by HPLC.
Results: The pretreatment with silymarin and EPG individually originated peak plasma concentrations 
(Cmax) of OXC lower (31-36%) than those achieved with verapamil. Considering the tested flavonoid 
combinations, Cmax values obtained for OXC were much more similar to those observed with the 
reference compound (verapamil). Regarding LIC, the Cmax values either with individual or combined 
flavonoids did not significantly differ from verapamil. No significant differences were observed for OXC 
and LIC time to reach Cmax (tmax) parameter between flavonoid and verapamil groups.
Summary/Conclusion: These results suggest that combinations of these flavonoid-type P-gp inhibitors 
silymarin and EPG can enhance the magnitude of systemic exposure to OXC in rats, being these findings 
potentially useful from a therapeutic perspective in certain circumstances.

Ferreira, Ana1; Rodrigues, Márcio; Santos, Adriana1; Falcão, Amílcar1 & Alves, 
Gilberto1 
International Society of Neurochemistry and European Society of 
Neurochemistry (ISN-ESN) Meeting
20-24 de agosto de 2017, Paris/França
Individual and dual combined effects of flavonoid compounds on the inhibition of the 
P-glycoprotein drug efflux transporter 
Resumo/Abstract

The recognition that P-glycoprotein (P-gp)–mediated multidrug resistance is clinically important in several 
central nervous system disorders has promoted concerted efforts to search for therapeutically useful P-gp 
inhibitors, in order to overcome the influence of this functional barrier and increase drug availability 
into the brain. In the present work, the aim was to identify P-gp inhibitors among several flavonoid 
compounds and to investigate the inhibitory potential of dual combinations of the most promising 
flavonoids. Rhodamine 123 (a P-gp fluorescent probe substrate) intracellular accumulation assays were 
performed using the Madin-Darby canine kidney cell line expressing the human multidrug resistance-1 
(MDR1) gene encoding P-gp (MDCK-MDR1), obtained from The Netherlands Cancer Institute (NKI-
AVL; Amsterdam, Netherlands). Individual flavonoids were studied at 50, 100 and 200 µM. Overall, the 
results showed that baicalein, (-)-epigallocatechin gallate, kaempferol, quercetin and silymarin, at 100 and 
200 µM, produced a significant increase (up to 18-fold) in the intracellular accumulation of rhodamine 123 
in MDCK-MDR1 cells (p < 0.05), potentially through inhibiting the P-gp-mediated activity. Additionally, 
most of the dual flavonoid combinations increased the rhodamine 123 intracellular uptake in a greater 
extent than the individual flavonoids at similar concentrations. These results suggest the interest of some 
flavonoids [baicalein, (-)-epigallocatechin gallate, kaempferol, quercetin and silymarin], and particularly, 
of their dual combinations on the inhibition of the P-gp activity. Thus, baicalein, (-)-epigallocatechin 
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gallate, kaempferol, quercetin and silymarin may be promising agents in circumventing the P-gp-mediated 
pharmacoresistance recognised as a major problem in several diseases of the central nervous system.

Ferreira, Ana1; Rodrigues, Márcio; Santos, Adriana1; Fortuna, Ana; Falcão, Amílcar1 
& Alves, Gilberto1 
32nd International Epilepsy Congress
2-6 de setembro de 2017, Barcelona/Espanha
Potential of baicalein, (-)-epigallocatechin gallate, kaempferol, quercetin 
and silymarin and their dual combinations in reversing the P-glycoprotein-
mediated antiepileptic drug resistance
Resumo/Abstract

Purpose: To evaluate flavonoid/antiepileptic drug (AED) combinations as a possible therapeutic approach 
to increase the AED intracellular accumulation, overcoming the P-glycoprotein (P-gp)-mediated efflux. 
Methods: The Madin-Darby canine kidney cell line expressing the human multidrug resistance-1 (MDR1) 
gene encoding P-gp (MDCK-MDR1; The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Netherlands) was 
used to perform intracellular accumulation assays of AEDs or their active metabolites in the presence 
and absence of the flavonoids baicalein, (-)-epigallocatechin gallate [(-)-EPG], kaempferol, quercetin and 
silymarin at 200 μM. AEDs and their active metabolites were tested at therapeutic concentrations. The 
effect of dual flavonoid combinations [(-)-EPG/silymarin and kaempferol/baicalein] was also evaluated in 
the intracellular accumulation studies. Furthermore, the combination (-)-EPG/silymarin was evaluated 
as a promoter of licarbazepine transepithelial transport across MDCK-MDR1 monolayers in Ussing 
chambers. Results: Baicalein, (-)-EPG, kaempferol, quercetin and silymarin increased 1.2 to 31 times the 
intracellular concentration of AEDs and their active metabolites in MDCK-MDR1 cells, suggesting that 
these flavonoids could reverse the drug efflux mediated by P-gp. The (-)-EPG/silymarin and kaempferol/
baicalein combinations further enhanced the intracellular accumulation of all the AEDs and metabolites 
in about 1.5 to 76 times. Furthermore, the combination (-)-EPG/silymarin also originated a pronounced 
increase of the licarbazepine apparent permeability coefficient across MDCK-MDR1 cell monolayers. 
Conclusion: Individual flavonoids [baicalein, (-)-EPG, kaempferol, quercetin and silymarin], and their 
dual combinations, increased the intracellular accumulation of AEDs/metabolites in a model of P-gp 
mediated efflux. The use of these flavonoid compounds and, particularly, of their dual combinations may 
arise as a promising strategy to circumvent this mechanism of pharmacoresistance in epilepsy.

Fonseca, C.; Marques, E.; Corte, A.; Ribeiro, M.; Saraiva, R.1; Leoni, M.1; Marques, C. 
& Valente, G.1

Seminário Internacional de educação física, lazer & saúde (SIEFLAS XIII)
10 a 12 de julho de 2017, Guarda
Atividade Física e Nutrição em Estudantes do Ensino Superior
Resumo/Abstract

Introdução e objetivos: Na entrada do ensino superior os jovens deparam-se com diversos desafios, muitas 
vezes acompanhados de alterações significativas nos estilos de vida. O estilo de vida sedentário, associado 
a uma alimentação incorreta, constitui um dos maiores problemas de saúde pública. Torna-se assim 
prioritário investigar a nível local os comportamentos e estilos de vida dos estudantes do ensino superior. 
O objetivo geral deste trabalho é caracterizar os estilos de vida dos estudantes do IPG, destacando a 
atividade física e nutrição. 
Método: Estudo exploratório, descritivo e transversal. Os dados foram recolhidos através do questionário 
Estilo de Vida Fantástico (EVF): versão publicada no Guia para Universidades Saludables y outras 
Instituciones de Educación Superior (Lange, I.; Vio, F. 2006) por Silva, Brito, Amado, 2011; distribuído a 
todos os estudantes do IPG, via correio eletrónico.
Resultados: Os resultados baseiam-se numa amostra de 455 (20%) estudantes do IPG. São maioritariamente 
do sexo feminino 69,2%, a idade varia entre 18 e 53 anos sendo a média de 22,9 anos (DP=6,2). A 
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maioria, 79,8%, frequenta cursos de Licenciatura, destacando-se o Curso de Enfermagem. Neste trabalho 
destacamos, de seguida, os resultados obtidos nas dimensões Atividade física/associativismo e Nutrição 
da EVF. Relativamente às atividades de associativismo, 18,7% dos estudantes refere participar quase 
sempre nessas atividades, por outro lado, a maioria, 54,7%, quase nunca participa. Quanto à prática de 
atividade física, 42,0% referem que andam, quase sempre, no mínimo 30 minutos por dia, no entanto 
19,3% quase nunca o faz; 57,8% praticam 30 minutos de atividade física 3 ou mais vezes por semana, 14,1% 
não praticam nenhuma atividade física. Dos que praticam atividade física, destacam-se os estudantes 
do sexo masculino, 68,9%, e os estudantes do curso de licenciatura em Desporto (100%), que afirmam 
praticar exercício 3 ou mais vezes por semana. No que se refere à nutrição, 56,7% afirmaram que às vezes 
consomem verduras e fruta enquanto 21,1% o faz diariamente. Por outro lado, a maioria (80,9%) consome 
regularmente alguns alimentos hipercalóricos e apenas 9,5% referem que não consomem este tipo de 
alimentos. A maioria dos estudantes, 70,3% refere ter ultrapassado o peso ideal entre 0 e 4 Kg e 29,7% 
entre 5 a 8 kg; 70,3% apresentam um Índice de Massa Corporal (IMC) Normal, seguidos de 19,4% que 
apresentam pré-obesidade. Dos estudantes da amostra que praticam atividade física 3 ou mais vezes por 
semana, observa-se que a maioria, 73,8 %, apresenta um IMC Normal (18,6 – 24,9).
Conclusão: Este trabalho tornou-se um importante contributo para o planeamento e implementação de 
estratégias que visem promover a prática de atividade física regular e uma alimentação cuidada num 
maior número de estudantes, com intervenções específicas naqueles que não praticam nenhum exercício 
físico e nos que já apresentam pré-obesidade.

Fonseca, C.; Pina, E.1 &  Pissarra, P.
International Conference On ChildHood Obesity
5 a 8 de julho de 2017, Lisboa
Children’s Wheight: parents’ perception and difficulties with diet and physical 
activity. 
Resumo/Abstract

Introduction/Aim: Childhood obesity is a problem that our societies have been facing increasingly in 
recent decades. This study aims to compare the perception of parents regarding the weight of children, 
in the 1st Cycle of Basic Education, with the body mass index (BMI) percentile of the children and to 
investigate the existence of an association between the difficulties experienced by the parents in the 
promotion of healthy eating and physical activity in children and their perception of the child's body 
weight.
Methodology: The method used in the research was descriptive, quantitative, correlational and transversal, 
using a questionnaire which included a set of affirmations (likert scale) in the dimensions: diet and physical 
activity. The target population was the parents of all children attending the 1st Cycle of Basic Education 
in the schools of Portuguese county of Covilhã. This study is based on a sample of 702 parents/children.
Results: The children of the sample (n = 702) aged between 6 and 13 years with an average of 8.3 years (s 
= 1.3) and majority (54%) were female. It was possible to calculate the BMI for 580 children and it was 
observed that the majority (63.4%) presented normal weight, 22.2% overweight and 11.6% (95% CI 9% 
- 14.2%) obesity. The prevalence of overweight and obesity was similar among boys (34%, 95% CI 28.2% - 
39.8%) and girls (33.6%, 95% CI 28.5% - 38.8%) but the prevalence of obesity is higher in boys (16%, 95% 
CI 11.5% - 20.5%) than in girls (8%, CI 95% 5.1% - 11%). The majority (82.6%) of the parents considered 
that their child had normal weight. For children with overweight only 15.5% of parents characterized their 
child's weight as overweight and for obese children it was observed that only 6% of parents perceive it. 
The kappa coefficient concordance analysis indicated that there was a weak agreement (K=0.378, p<0.001) 
between the parents' perception of the child's BMI and his BMI. The results suggest that parents who 
considered their child to be overweight or obese had greater difficulty in promoting healthy eating and 
physical activity compared to those who perceived low or normal weight.
Conclusions, discussion and/or practical application: The prevalence of overweight and obesity of this 
study is close (33.8%) that found in the literature for the Portuguese reality (31.6%). It was concluded 
that the parents who perceived the weight of their child as overweight or obese showed greater difficulty 
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in promoting healthy eating and physical activity, which is in agreement with the literature. This may be 
due to the fact that for many families the healthy eating and physical activity only become relevant when 
confronted with child's overweight or obesity. Thus, it is important to raise parents' awareness, as early 
as possible, of the importance of healthy eating and physical activity in the prevention and treatment of 
childhood obesity.

Lourenço, Dina1; Sarraguça, Mafalda1; Alves, Gilberto1; Coutinho, Paula; Araujo, 
André & Rodrigues, Márcio
32nd International Epilepsy Congress
2-6 de setembro de 2017, Barcelona/Espanha
HPLC-DAD method for determination of zonisamide in human plasma 
using microextraction by packed sorbent optimized by Plackett-Burman 
experimental design
Resumo/Abstract

Purpose: Zonisamide (ZNS) is a narrow therapeutic range antiepileptic drug licensed for the monotherapy 
or as add-on therapy of partial seizures with or without generalization. The therapeutic drug monitoring 
(TDM) of ZNS is important to optimize the patient´s clinical outcome by the management of their 
medication regimen with assistance concentration. Thus, the main objective of this work was the 
development and validation of a novel high-performance liquid chromatography-diode array detection 
(HPLC-DAD) method based on microextraction by packed sorbent (MEPS) for the quantification of ZNS 
in human plasma. 
Method: Aliquots (100 μL) of blank plasma samples obtained from healthy subjects were spiked with 
known amounts of ZNS and chloramphenicol, used as internal standard (IS). The plasma samples 
were subjected to a protein precipitation with acetonitrile (400 μL), and the resulting supernatant was 
evaporated and reconstituted prior to the MEPS procedure. The MEPS parameters were optimized by 
Plackett-Burman experimental design in order to achieve the best extraction conditions. 
Results: The chromatographic separation of the ZNS and IS was accomplished in less than 5 min on 
a reversed-phase C18 column, at 35 °C, using water/acetonitrile (65:35, v/v) pumped isocratically at a 
flow rate of 1 mL/min. ZNS and IS were detected at 240 nm. The method was validated according to 
the guidelines of the Food and Drug Administration and European Medicines Agency, showing to be 
selective, accurate (bias ± 12.3%), precise (coefficients of variation ≤ 13.3%), linear in the range of 0.2-80 
μg/mL (r2 = 0.9960), and the absolute recovery ranged from 63.8% to 65.2%. The validated method was 
successfully applied to the determination of ZNS in polymedicated patients. 
Conclusion: This MEPS/HPLC-DAD method is well suited for the rapid and accurate analysis of ZNS and 
it could be easily implemented in a hospital setting for TDM of patients taking this drug.

Ribeiro, Maria Isabel; Nascimento, Luís Miguel1; Aragão, Ângela1 & Roque, Fátima
II Jornadas Educação e Investigação em Saúde
5 de dezembro, Guarda
Intervenções educativas para melhorar a adesão à terapêutica nos doentes 
crónicos em ambulatório com medicamentos de dispensa na farmácia 
hospitalar: revisão sistemática.
Resumo/Abstract

O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão sistemática da literatura sobre intervenções educativas, 
desenvolvidas para melhorar a adesão à terapêutica de doentes crónicos em ambulatório, com Patologias 
para as quais, em Portugal os doentes adquirem os medicamentos na farmácia hospitalar. Na maioria dos 
estudos analisados verificou-e melhorias na adesão à terapêutica. O uso de dispositivos eletrónicos são 
um auxiliar importante à terapêutica com grande sucesso entre os mais jovens. A influência da família 
na gestão dos processos de saúde e doença é fundamental para uma melhor adaptação à doença crónica, 
alteração de comportamentos de risco, aceitação do diagnóstico e melhor adesão à terapêutica.
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Mastroianni, P.C.1; Trombotto, V.1; Lucchetta, R.C.1; Herdeiro, M.T.1; Roque, F. &  
Varallo F.R.1

17th ISoP Annual Meeting ‘‘Pharmacovigilance in the 21st Century
Liverpool, UK 15–18 October, 2017
Safety and efficacy of different hyperkalaemia pharmacotherapies and their 
use in distinct clinical conditions.
Resumo/Abstract

There are several options of drugs used for the treatment of hyperkalaemia, therefore it is necessary to 
analyse their safety and effectiveness in order to assess the risk-benefit balance among them. Fourteen 
eligible randomized clinical trials, cohort and case control studies, were analised. The serum potassium 
was reduced from 1 to 3 mEq/L for the following administrations: salbutamol (from 2.5 to 5 mg-nebulised), 
sodium-bicarbonate 8.4% (50 mL) + salbutamol (0.5mg); salbutamol (0.5g) + insulin (10UI) + dextrose
5% (50 mL); albuterol (400 ug-nebulised); sodium-bicarbonate 8,4% (3 ampoules) + insulin (20UI)+ 
dextrose10% (1000 mL) and sodium (30 g) e calcium (5 g) polystyrene sulfonate. Preliminary data suggest 
that salbutamol is effective in patients with chronic and acute Renal Failure (RF) (infusion) including in 
children with RF children (nebulised).

Ribeiro, M.I.B.; Nascimento, L.M.F.1; Aragão, M.A.G.R.1 & Roque, F.
II Jornadas de Educação e Investigação em Saúde
5 de dezembro, 2017 Guarda
Avaliação da adesão à terapêutica - Escala de Morisky
Resumo/Abstract

Com este trabalho pretende-se apresentar uma revisão da literatura sobre a utilização da Escala de Morisky 
na avaliação da adesão à terapêutica em doentes crónicos. O tamanho da amostra de doentes crónicos 
utilizada nos diferentes estudos variou entre 34 e 2595 doentes, sendo na maioria dos estudos uma amostra 
não probabilística (75%). As patologias mais comuns foram: diabetes, hipertensão, retinopatia diabética, 
hipercolesterolemia, seguidas das doenças psiquiátricas e doenças cardiovasculares. Em
termos gerais a adesão identificada nos diferentes estudos foi baixa.

Roque, Fátima & Herdeiro, Maria Teresa1

Simposio iBIMED
7 de junho, Aveiro Portugal
Improving Medicines use in Older Patients
Resumo/Abstract

Portugal is one of the countries most aged and the Center Region of Portugal, the second region most 
aged in Portugal. Due to their clinical conditions, aged people take daily many medicines to treat their 
chronic diseases, and, about two thirds of all older people have problems using their medicines correctly. 
Polypharmacy associated to the cognitive and physical functioning decline prone elderly to Drug-Related 
Problems that are responsible for great percentage of hospitalizations and increasing costs with health.

Sequeira, António; Fernanda, Isabel Maria & Corte, Agostinha
Congresso Internacional Investigação, Inovação e Desenvolvimento em 
Enfermagem
6 a 7 de Junho de 2017 no Porto
Os cuidados de Enfermagem sob o olhar dos doentes Submetidos a Cirurgia 
Torácica
Resumo/Abstract

A doença oncológica ainda é considerada por muitos como fonte de sofrimento pessoal e familiar. A 
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relação que se estabelece entre o doente oncológico e o profissional é essencial para a vivência deste 
processo sendo que os doentes valorizam sobretudo a qualidade dos cuidados prestados, as características 
dos prestadores de cuidados e do serviço onde são prestados. Neste sentido pretendeu-se analisar a 
opinião dos doentes oncológicos sobre a qualidade dos serviços que lhes foram prestados definindo-se 
como objetivos: identificar o grau de satisfação dos doentes submetidos a cirurgia torácica e identificar as 

características dos enfermeiros mais valorizadas pelos doentes.

Sequeira, António; Fernandes, Isabel & Corte, Agostinha
Congresso Internacional Investigação, Inovação e Desenvolvimento em 
Enfermagem
Escola Superior de Enfermagem do Porto, 6 e 7 de julho de 2017
Os cuidados de Enfermagem sob o olhar dos doentes submetidos a cirurgia
torácica
Resumo/Abstract

Introdução & objetivos: A doença oncológica ainda é considerada por muitos como fonte de sofrimento 
pessoal e familiar. A relação que se estabelece entre o doente oncológico e o profissional é essencial para 
a vivência deste processo sendo que os doentes valorizam sobretudo a qualidade dos cuidados prestados, 
as características dos prestadores de cuidados e do serviço onde são prestados. Neste sentido pretendeu-
se analisar a opinião dos doentes oncológicos sobre a qualidade dos serviços que lhes foram prestados 
definindo-se como objetivos: identificar o grau de satisfação dos doentes submetidos a cirurgia torácica e 
identificar as características dos enfermeiros mais valorizadas pelos doentes. 
Metodologia: Este trabalho enquadra-se no paradigma de investigação qualitativa do tipo exploratório. Os 
participantes foram 21 doentes submetidos a cirurgia torácica num centro de oncologia nacional, com uma 
média de internamento de 7 dias e que apresentassem aptidões internas, saber ler e escrever e aceitassem 
a sua participação voluntária no estudo. Foi distribuído um questionário composto por questões abertas 
que possibilitasse ao doente a descrição do que viveu e sentiu durante o seu internamento.
Resultados e discussão: Todos os participantes referiram sentir-se totalmente satisfeitos com os cuidados 
recebidos, fazendo alusão à interligação entre as competências técnicas e relacionais. Paralelamente 
às características profissionais reforçam as qualidades humanas, nomeadamente a capacidade que os 
enfermeiros demonstram em aliar o humor, a alegria e boa deposição na interação com o doente no 
desempenho das suas funções minimizando o seu sofrimento. No seu entendimento só profissionais 
possuem um perfil de competências adequado e que vai de encontro às necessidades dos utentes.
Conclusões: Os resultados obtidos vêm dar visibilidade à filosofia de cuidar vigente num centro oncológico 
nacional, indicando-nos que a prestação de cuidados de enfermagem se encontra num elevado nível, 
baseada em princípios técnicos, científicos e humanos, encarando o doente como o foco de atenção 
principal e procurando minimizar o sofrimento vivenciado e manter um estilo de cuidar que dê resposta 
efetiva às necessidades identificadas. 

Sequeira, António; Rocha, Paula1 & Cunha, Cristina1

Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação
30 de novembro a 2 de dezembro de 2017 na Póvoa de Varzim
Perspetiva dos estudantes de Enfermagem sobre O Papel do Enfermeiro de 
Reabilitação na prestação de cuidados diferenciados
Resumo/Abstract

Impacto que cada uma das especialidades em Enfermagem tem nos futuros enfermeiros, pode ser 
condicionado por experiencias prévias, conhecimentos ou pesquisa. A enfermagem de Reabilitação está 
particularmente dirigida para a aplicação precoce de técnicas de reabilitação específicas, aproveitando ao 
máximo as capacidades, contribuindo para uma mais rápida reintegração do indivíduo. Estas são algumas 
das características que levam muitos dos futuros enfermeiros a admirar a especialidade de Reabilitação 
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durante os ensinos clínicos e mais tarde a escolherem- ‐na como especialidade para a vida.

Sequeira, António; Rocha, Paula1 & Cunha, Cristina1

II Jornadas de Educação e Investigação em Saúde
5 a 6 de dezembro de 2017 na Guarda
A relevância do Enfermeiro de Reabilitação nos Serviços de Saúde, na ótica 
dos alunos do 4º Ano do Curso Licenciatura em Enfermagem  
Resumo/Abstract

O impacto que cada uma das especialidades em Enfermagem tem nos futuros enfermeiros, pode ser 
condicionado por experiencias prévias, conhecimentos ou pesquisa. 
Cada vez mais se enfatiza o papel do Enfermeiro de Reabilitação na objetivação da melhoria da sobrevida 
e qualidade de vida dos doentes, emergindo, desta forma, como elemento essencial dentro da equipa 
multidisciplinar. A enfermagem de Reabilitação está particularmente dirigida para a aplicação precoce 
de técnicas de reabilitação específicas, aproveitando ao máximo as capacidades, contribuindo para uma 
mais rápida reintegração do indivíduo. Estas são algumas das características que levam muitos dos 
futuros enfermeiros a admirar a especialidade de Reabilitação durante os ensinos clínicos e mais tarde a 
escolherem-na como especialidade para a vida. 

Teixeira, F.1; Jorge, J.1; Melo, S.1 & Ventura, S.
II Jornadas de Educação e Investigação em Saúde
5 e 6 de dezembro de 2017, Escola Superior de Saúde, IPGuarda
Medicamentos homeopáticos: uma opção terapêutica?
Resumo/Abstract

"Introduction: Homeopathy has its principles based on the law of similitude and the theory the infinitesimal 
minimum dose. Homeopathic medicines are derived from plants, minerals or animals to obtained “stocks” 
substances, that have the function of stimulate the body to fight the disease. Active dilutions obtained 
from “stocks” substances can potentially retain the “memory” effect of the original substances and can be 
used in several dilutions, tailored to each person and condition.
Objectives: The purpose of this study was to evaluate the patter of consumption of homeopathic medicines 
in the population of Guarda, as well as to evaluate the knowledge of the pharmacy students, from six 
different schools, about homeopathic medicines.
Results and discussion: 70% of local pharmacies marketed homeopathic medicines and considered them a 
very important option in the therapy (60%). Homeopathic medicines available in pharmacies were mostly 
dispensed for fever and colds (80%). It is noteworthy that 60% of local pharmacy professionals considered 
having a medium level of knowledge about homeopathy and 30% a low level of knowledge. In the local 
population, 49% answered that they didn't have any knowledge about homeopathic medicines, and 92% 
haven't access to enough information about how to use them. From the students’ perceptions, it was 
found that 88% stated to have some knowledge on these medicines, but 60% of them considered having a 
low level of knowledge. It was also found that 94.1% considered important the extracurricular formation 
about this topic, during their academic studies.
Key words: Homeopathic Medicines, homeopathy, alternative medicine, consumption, knowledge, 
population, pharmacy professionals"

Ventura, S.; Carrasqueira, O.1 & Tomaz, S.1

II Jornadas de Educação e Investigação em Saúde
5 e 6 dezembro de 2017, Escola Superior de Saúde, IPGuarda
É seguro usar plantas no tratamento da diabetes?
Resumo/Abstract

The estimated prevalence of diabetes in Portugal, around 13.1% in the population aged between 20 and 
79 years (DGS, 2014), is highly associated to the increasing risk of coronary heart disease and stroke, 
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making diabetes one of the leading causes of death around the world. The persistence of a high level of 
glucose in the blood affects mostly the kidneys, eyes, the vascular and peripheral nerve system, and in the 
most developed countries, diabetes is the leading cause of blindness, kidney failure and amputation of 
lower limbs. Herbal medicines were already described in the regeneration of beta cells and in overcoming 
insulin resistance. Some phytochemicals may act like insulin, on insulin secreting beta cells or providing 
mineral elements for the beta cells, act modifying glucose utilization, preventing pathological conversion 
of starch to glucose inhibiting the beta galactosidase, alpha amylase and alpha glycosidase, and may 
prevent oxidative stress involved in the beta cell dysfunction.
The aim of this study was to evaluate the use of plants in the prevention and treatment of diabetes in a 
small group of individuals. The survey was answered by thirty individuals with ages ranging between 
43 to 70 years; 35% were individuals with diabetes type I and 65% had type 2 diabetes. The respondents 
reported to have used three of the plants listed in the questionnaire, namely the Allium cepa, Baccharis 
trimera and Bauhinia fortificata. The three plants were used in the form of infusion mainly through its 
hypoglycemic effect. The traditional use of plants are a reality in diabetic individuals but there is much 
more to answer regarding the efficacy and safety of the anti-diabetic activity of the detected plants in order 
to safe recommend their use in the treatment of diabetes.

Ventura, S.; Rodrigues, M.1; Falcão, A.1 & Alves, G.1

32th International Epilepsy Congress
2 a 6 de setembro de 2017,  Barcelona
A herbal-drug pharmacokinetic interaction study between Paullinia cupana 
extract and lamotrigine in the rat
Resumo/Abstract

A herbal-drug pharmacokinetic interaction study between Paullinia cupana extract and lamotrigine in 
the rat

Ventura, Sandra; Teixeira, Filipa1; Melo, Sara1 & Jorge, Jessica1

II Jornadas de Educação e Investigação em Saúde
5 e 6 de dezembro de 2017, ESS-IPGuarda
Medicamentos homeopáticos: uma opção terapêutica?
Resumo/Abstract

Medicamentos homeopáticos: uma opção terapêutica?

Tecnologias/ Technology

André, José Reinas
European Polymer Congress EPF 2017
2 a 7 de julho de 2017; Lyon - França
MODELLING NON-LINEAR STRESS RELAXATION OF POLY(ETHYLENE 
TEREPHTHALATE)
Resumo/Abstract

"In a stress relaxation test a deformation is quickly applied to the material, which subsequently remains 
constant, while the tension decreases over time. In this phase we will consider the absence of viscous flow, 
which will be taken into account in later works.
The models presented in the literature to interpret the behavior of polymeric materials at stress relaxation 
stresses are essentially empirical or semi-empirical, not taking into consideration the physical (molecular) 
mechanisms responsible for the viscoelastic behavior. In the present study, a previously developed 
molecular model was applied with the purpose of describing the stress relaxation of polymeric materials, 
at various deformations and different temperatures, with and without previous heat treatment.
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Antão, A.M.
1º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia /V Congresso de 
Engenharia de Moçambique
Maputo, 4-8 de setembro de 2017
Caracterização da instabilidade de um talude de escavação na cidade da 
Guarda (Portugal)
Resumo/Abstract

A construção de vias de comunicação em zonas montanhosas potencia muitas vezes a instabilização dos 
taludes de escavação efetuados para a sua implantação. Procurou-se neste trabalho fazer uma análise da 
estabilidade de taludes de escavação existentes na área urbana da cidade da Guarda. Trata-se de dois taludes 
de escavação  da via de cintura externa da Guarda (VICEG).  A nordeste desta via localizam-se algumas 
unidades fabris e a poente fica o novo cemitério da cidade. Esta instabilidade traduz-se geralmente por
movimentos de material solto e de blocos de rocha. Foi feita uma cartografia geológico-geomorfológica, 
um zonamento do perfil de alteração e uma caracterização dos materiais existentes no local. Foi aplicado 
o programa de Rocfall 4.0 da Rocscience®, que permitiu definir as trajetórias de queda de blocos, tendo-se 
analisado também a ação que uma cobertura arbórea plantada na base do talude teria como medida
minimizadora do impacto resultante da queda dos blocos.
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Centro de Investigação em Qualidade de Vida
Volume de Financiamento: s/f
Caracterização do Treino e da Competição dos Escalões de Formação de 
Andebol (2017-2018). Código de identificação: s/i. 
XVII Encuentro AECA
Resumo/Abstract

É objetivo deste projeto caracterizar o treino e a competição baseado na perceção dos treinadores nacionais 

sobre os modelos de formação dos escalões de formação.

Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano - CIDESD
Costa, Mário; Barbosa, Tiago; Marinho, Daniel & Neiva, Henrique
Large-amplitude elongated body theory: a study on human swimming.
Resumo/Abstract

Previous studies in swimming aimming to analyse propulsive forces used mostly tethered tests (Mourouço 
et al, 2015) or estimations by inverse dynamics (Formosa et al., 2014). Nowadays, the in-water kinetic data 
can be collected by differential pressure sensors that are commercial available (e.g., Aquanex System, 
DU2V, STR, USA). The system features pressure sensors that measure the pressure in the propulsive 
surface (hand and foot) and derive the propulsive forces. If two sensors are used to measure the thrust by 
both limbs, it allows monitoring asymmetric actions in the arm stroke or kicking. Asymmetries during 
propulsive actions can lead to unwanted body rotations (notably the yaw angle) affecting the drag force 
(Sanders et al., 2011). This also leads to an unsteady technical ability where compensatory muscle actions 
can increase susceptibility to injury (Evershed et al., 2014). To the best of our knowledge little research 
was conducted to have a clear understanding of such asymmetries in an ecologically valid setting (i.e. free 
swim instead of tethered swim). The known studies just measured asymmetric forces in butterfly stroke 
(Pereira et al., 2015) or sculling motion (Takagi et al., 2014). So, there is yet a clear gap understanding 
the etiology, mechanisms and impacts of asymmetric force production in ecologically valid settings in 
competitive swimming. The aim of this project will be to compare the asymmetry in thrust production 
between specialists and non-specialists during the breaststroke kick.

Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano - CIDESD
Garrido, Nuno; Costa, Mário; Costa, Aldo & Reis, Vitor 
Caracterização biofísica de atividades náuticas não motorizadas – surf.
Centeris 2016 - WorkShop de SARWatch
Resumo/Abstract

O surf atual é uma indústria multi milionária, estimando-se que até 23 milhões de pessoas o pratiquem 
pelo menos de forma recreativa. Paralelamente, o surf de competição tem contado com uma evolução 
muito significativa da sua estrutura, havendo neste momento um circuito mundial anual em duas divisões 
distintas: o WCT onde competem os 32 melhores surfistas do mundo; e o WQS onde vários atletas lutam 
por um lugar de qualificação para o WCT. Perante esta exigência competitiva, os atletas devem apresentar 
elevados índices condição física permanentemente em domínios que possuem interdependências entre si 
(Mendez-Villanueva & Bishop, 2005). No entanto, a ciência não conseguiu ainda determinar com exatidão, 
qual o perfil biofísico dos surfistas para rentabilizar processos de treino e performance desportiva. Na 
verdade, a maior parte das investigações realizadas em surf reportam para a medicina desportiva, ficando 
uma pequena porção para as ciências do desporto (≈ 60-40% respetivamente) (Garrido, 2014). Assim, o 
presente projeto objetivou efetuar uma caracterização biofísica da modalidade de surf.
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Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano - CIDESD
Batalha, Nuno1; Costa, Mário; Louro, Hugo1; Conceição, Ana1; Silva, António1;
Marinho, Daniel1

Efeito agudo de uma sessão de treino na força dos rotadores dos ombros em 
nadadores de competição.
Resumo/Abstract

PDR2020
O objetivo mencionado tem origem em algumas questões não respondidas pela comunidade científica. 
Sendo um dado adquirido que o treino de força em seco para reforço muscular do complexo articular dos 
ombros de nadadores de competição é essencial, importará perceber qual o momento adequado para a 
sua realização. Será que uma sessão de treino aquático provoca uma fadiga considerável ao nível da força 
dos rotadores dos ombro que não permite a realização do treino de força neste momento?  Com vista a 
atingir o objetivo proposto pretendeu-se realizar um estudo transversal em que avaliamos a força dos 
rotadores internos e externos dos ombros dos nadadores de competição antes e após a realização de uma 

sessão de treino aquático.

FEUP e IPG
Rodrigues, Carlos
FCT;  €198.048,00
PROTOCOLOS PARA AVALIAÇÃO DE LIQUEFAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE INFRA-
ESTRUTURAS CRÍTICAS CONTRA DANOS INDUZIDOS POR SISMOS (LIQ2PROEARTH) 
- PTDC/ECM-GEO/1780/2014
Resumo/Abstract

Os terramotos são um dos fenómenos naturais mais destrutivos. A atividade sísmica representa uma 
séria ameaça a pessoas e bens localizados em locais vulneráveis, incluindo infra-estruturas críticas (i.e., 
edifícios públicos, terminais e estações de transporte, hospitais, edifícios históricos, bem como pontes 
e sistemas enterrados de redes de distribuição e abastecimento). A liquefação dos solos, usualmente 
associada aos sismos, tem sido uma das causas dos mais dramáticos e significativos danos a infraestruturas 
de engenharia, com sérias perdas humanas, como recentemente no Japão (2011), na Nova Zelândia (2010-
11) e em Itália (2012). A perda de edifícios residenciais e de infraestruturas, como pontes (especialmente 
encontros) e redes de tubagens enterradas, puseram em risco os serviços públicos básicos e de assistência 
às populações. Em Portugal, nas regiões Centro e Sul, com elevada densidade populacional e altamente 
sísmicas, localizam-se depósitos granulares aluvionares, que devem ser cuidadosamente classificados 
em termos de nível de risco. A suscetibilidade à liquefação e à mobilidade cíclica de alguns deles foi já 
identificada, mas não está sistematizada e deve ser completada. Por isso justifica-se a investigação baseada 
em ensaios in situ e laboratoriais, dos solos arenosos, silto-arenosos e até areno-siltosos pouco ou não 
plásticos, incluídos naqueles depósitos. É muito importante definir um protocolo de identificação do risco, 
eficiente e com custo-benefício otimizado, de modo a aumentar a segurança das populações dessas áreas. 
Há necessidade de conceber soluções eficazes de avaliação da suscetibilidade sísmica, para salvaguardar 
as infraestruturas críticas de serviços e edifícios residenciais, de modo a mitigar os impactos e efeitos dos 
sismos, incluindo danos associados e perdas humanas. Os códigos portugueses (DNA) não contemplam 
uma abordagem clara ao zonamento do risco de liquefação. A introdução dessas técnicas poderá fornecer 
orientações para a sua implementação no código de construção da União Europeia, aplicável a regiões de 
grande propensão sísmica (Eurocódigo 8 - EN1998). Os estudos propostos neste projeto concentrar-se-ão 
na elaboração de metodologias práticas, úteis em zonas onde as técnicas e procedimentos mais elaborados 
e rigorosos possam não estar disponíveis. A abordagem baseia-se em ensaios in situ de modo a identificar 
claramente os depósitos susceptíveis de sofrer liquefação com base em índices explícitos resultantes 
da interpretação desses ensaios, criando uma classificação expedita dessa suscetibilidade. Os campos 
experimentais serão selecionados após uma análise das informações qualitativas sobre as condições 
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de estado dos solos (baixa compacidade e espessura significativa de depósitos granulares). A avaliação 
do risco sísmico terá em conta a amplificação local, concentrando-se em zonas de maior espessura de 
depósitos de solos mais soltos, submersos e com mais ou menos finos. Combinando dois mapas, o da 
ação – já disponível - e o de perigo de liquefação – cujo protocolo se pretende criar –, objetiva-se a 
criação de zonamentos integrados. Os trabalhos recentes do grupo de geotecnia da FEUP/CONSTRUCT 
confirmaram que a avaliação da instabilidade de solos granulares carregados em condições não drenadas, 
pode ser modelada pelos conceitos da Mecânica dos Solos dos Estados Críticos, tanto para condições de 
carregamentos estáticos ou monotónicos, como para carregamentos cíclicos. Foram, porém, identificadas 
limitações associadas a percentagem de finos, fábrica inter-particular, envelhecimento associado a 
sobreconsolidação ou cimentação, estado de tensão confinante ou trajetória de tensões induzidas, que 
serão avaliadas no decurso do projeto. A estimativa da razão de resistência cíclica CRR a partir de 
resultados de ensaios in situ, que não o SPT e o CPT, é ainda controversa, nomeadamente a aplicabilidade 
dos métodos baseados nos ensaios DMT, PMT ou geofísicos. Estas abordagens têm cariz semi-empírico 
e por isso são limitadas em termos de generalização de uma interpretação correta da instabilidade do 
solo, passível de ser obtida através de ensaios laboratoriais. De forma a clarificar as razões para tais 
diferenças, irá realizar-se uma campanha de amostragem de alta qualidade com a nova técnica de ""gel-
push sampler"". As amostras recolhidas serão ensaiadas em equipamentos de alto desempenho (triaxial 
cíclico, corte simples e corte simples direto cíclico, torsional cíclico, com medições das ondas de corte e de 
compressão), de modo a identificar alguns dos fatores que controlam o seu comportamento. A modelação 
numérica das condições específicas dos locais será feita, baseada nos parâmetros fundamentais deduzidos 
dos ensaios de laboratório, confrontando três abordagens distintas da instabilidade, nomeadamente: SD, 
“Stress-Density”, SANISAND, o novo modelo da UPC (Barcelona) e “PM4Sand” (UCDavis), com o apoio 
dos consultores internacionais que irão trabalhar no projeto.

Grupo de Investigación de Movimiento Humano - Grupo Consolidado SGR 917- 
Univ. Lleida
Projeto financiado pela Fundació Jaume Casademont. Valor de 
Financiamento: €3,000.
Programa PLUS: Desplaçament actiu a les escoles ( 2015-2017). Código de 
identificação: DEP2010-16767
Resumo/Abstract

São objetivos do Projeto Desplaçament actiu a les escoles, (1) demonstrar que o estilo de vida ativa na 
infância melhora a aquisição de habilidades saudáveis e contribui para a manutenção de padrões de 
atividade física durante toda a vida; (2) promover uma intervenção nas escolas de Lleida para incrementar 
o deslocamento ativo das crianças entre os 6 e os 14 anos.

Acriguarda; Instituto Politécnico da Guarda; Instituto Politécnico da Coimbra; 
Moura e Sampaio; Plataforma J; Alsai
Valor Jarmelo. Valor de Financiamento: 307 311,40 € 
PDR2020
Resumo/Abstract

O projeto pretende valorizar o território pela preservação da sua sustentabilidade e biodiversidade que 
a produção de carne do Jarmelo, raça autóctone da região, proporciona, preservando a sua genética e 
identidade, bem como modo de produção. Para tal, pretende destacar a identidade desta raça como 
fator determinante/fundamental para a manutenção da biodiversidade da região através do seu modo de 
criação e produção sustentável e biológico. Assim, a valorização do território, através da carne do Jarmelo 
implicará a análise da sua cadeia de valor da produção ao mercado. 

D.P.S.; A.M.C.B.; F.G.U.S.A.L.; I.P.G.; ASPRODES; NERGA 
BIN-SAL Empreende. Valor de Financiamento: 19 994 686,00 €
POCTEP
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Resumo/Abstract

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

turismo natural, serviços ambientais, etc."

Centro de Estudos Ibéricos Câmara Municipal da Guarda; Instituto Politécnico da 
Guarda; Universidade de Coimbra; Universidad de Salamanca
CEI2020 Cooperação, Conhecimento, Cultura. 
Valor de Financiamento: 460 000,00 €
POCTEP 
Resumo/Abstract

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

Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU); IPGuarda; IP Castelo 
Branco; Universiadade de Coimbra; Cluster Sociosanitario de Extremadura; 
Universidad de Extremadura
Iniciativas inovadoras para a promoção do envelhecimento ativo na região 
EuroACE (EuroAGE). Valor de Financiamento: 1.225.459,09 €  
POCTEP
"Promover o envelhecimento ativo nas vertentes de atividade física, cognitiva e sócio emocio-
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nal, com o objetivo principal de melhorar a qualidade de vida e aumentar a esperança de vida 
saudável, através da integração de conhecimento técnico-científico transfronteiriço 
Fomentar a vida autónoma saudável de idosos e de pessoas dependentes, através da promoção 
de iniciativas inovadoras baseadas nas tecnologias e conhecimentos dos agentes de I+D local-
izados em ambos os lados da fronteira Portugal-Espanha.

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León; Cámara de Guarda; Universidad 
de Salamanca – USAL; Instituto Politécnico de Guarda – IPG; Federación Empresas 
de Inserción – FECLEI; Asociaciones Centros Especiales Empleo – FEACEM CYL; 
Asprodes Feaps Salamanca; Fundación Intras; Aspaym CyL; La Encina, S.L.U; 
Cercig; ADM Estrela; Caritas Diocesana de Salamanca
NOMBRE DEL PROGRAMA 0062_ON_INCLUSIVENTREPENEUR_3_E 
Emprendimiento inclusivo: Oportunidad y negocio en el ámbito transfronterizo 
Valor de Financiamento:  1 403 327,09 € 
POCTEP 
Resumo/Abstract 
OBJETIVOS DEL PROYECTO   El Proyecto ha sido enmarcado en el denominado Eje 
Prioritario 2: Crecimiento integrador a través de una cooperación transfronteriza a favor de 
la competitividad empresarial. En el Objetivo Temático 3: Mejorar la Competitividad de las 
Pequeñas y Medianas Empresas y a la Prioridad de Inversión 3.A.: Promoción del espíritu 
empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento económico de nuevas ideas e 
impulsando la creación de nuevas empresas, incluyendo las incubadoras de empresas. Objetivo 
Específico (OE3A): Mejorar las condiciones necesarias y propicias para la aparición de nuevas 
iniciativas empresariales. 
Objetivos del proyecto:  
1. Incrementar el número de empresas de economía social en sectores estratégicos en el ámbito 
transfronterizo, al tiempo que mejorar la competitividad territorial de zonas con especiales 
dificultades, a través de un sistema de apoyo al emprendimiento.   
2. Mejorar las relaciones de cooperación e innovación entre las empresas de economía social, 
las universidades, los centros tecnológicos y las empresas de base tecnológica y ambiental, a 
través de un sistema de innovación territorial.   
3. Generar una agrupación de empresas en sectores estratégicos, a través de un sistema de 
cooperación empresarial. 
4. Impulsar la cooperación con otras redes, a través de un sistema de gobernanza territorial.    
definidas en el Programa"

Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela; IPGuarda; Universidade 
da Beira Interior & Núcleo Empresarial da Região da Guarda - NERGA
ECBeiras. 
Valor de Financiamento: 599 982,20 € 
SAAC -Sistemas de Apoio a Ações Coletivas
Resumo/Abstract

Centrado na promoção do espírito empresarial através da dinamização do empreendedorismo qualificado 
e criativo, comporta um conjunto de atividades e tarefas, divididas por três áreas: EMPREENDER: 
Dinamização e articulação dos agentes de apoio ao empreendedorismo; CRESCER: Promover a iniciativa 
empresarial através da deteção, estímulo e apoio ao empreendedorismo qualificado e criativo; SUPORTAR: 
Essenciais á boa execução e alcance de resultados.
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IPCB; CIMBSE & IPG
Promoção e valorização do Azeite de Montanha 
Valor de Financiamento: 586 459,71 € 
SAAC -Sistemas de Apoio a Ações Coletivas
Resumo/Abstract

O projeto ambiciona desenvolver um conjunto de ações vocacionadas a capitalizar o 
excelente conhecimento produzido pelo IPCB e IPG em torno da valorização económica dos 
""Azeites de Montanha"". Através da adoção de melhores práticas e processos inovadores que 
concorram para a produção de azeites altamente diferenciáveis pela sua qualidade, será possível reforçar o 
posicionamento das empresas da fileira e potenciar as distintas características organoléticas dos
azeites de montanha (decorrentes das condições edafoclimáticas), de modo a aumentar ainda mais o seu 
potencial de transação e exportação.

Instituto Politécnico da Guarda; IPBragança; IPLeiria; IPCoimbra; IPCastelo 
Branco; IPViana do Castelo; IP Viseu; IPTomar; IPSantarém; IPPortalegre; 
IPCávado e Ave; IPBeja; ESEnfCoimbra
Poli-entrepreneurship Innovation Network - PIN. 
Valor de Financiamento: 743 126,76 € 
SAIC- Sistemas de Incentivo a Ações Coletivas
Resumo/Abstract

Poli Entreprenuership Innovation Network, promoção do empreendedorismo e iniciativas empresariais, 
facilitando processos de implementação de negócios, aumentando competências empreendedoras, 
criando emprego, inovação e sucesso empresarial

Universidade da Beira Interior; Universidade de Évora; IPCastelo Branco; IP 
Guarda; IP Coimbra;IP Viana do Castelo; INOVCLUSTER - Associação do Cluster 
Agroindustrial do Centro
Mais Agro
Valor de Financiamento: 1 081 013,35 € 
SAIC- Sistemas de Incentivo a Ações Coletivas
Resumo/Abstract

O +Agro é um projeto de qualificação de PMEs do setor agroalimentar, para a adoção de estratégias 
inovadoras com recurso às TIC, visando o aumento da produtividade e eficiência ao nível da prevenção 
de riscos, consumo energético e gestão da produção.

Costa, Mario; Roque, Vitor;  Casanova, Natalina; Casanova, Jorge; Afonso, José 

Augusto1; Lopes, Noel & Matos, Samuel1 
Trails4health
Valor de Financiamento: 127 799,99 €
Resumo/Abstract

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

Antão, Ana; Rodrigues, Carlos; Rodrigues, Pedro; Costa, Adriano; Soares, Maria 
Elisabete; Monteiro, Maria Elizabete; Patrício, Glória Eufémia; Monteiro, António;  
Ferreira, Ana Maria1;  Machado Ana Paula1 & Sousa, Mónica1

LITIO -A geologia como base da qualidade de vida- A 
sustentabilidade do Lítio na povoação de Gonçalo 
Valor de Financiamento: 151 531,45 € 
Resumo/Abstract

A gestão sustentável de recursos é atualmente uma prioridade da sociedade em que vivemos, sendo que 
cada região deve tirar partido dos seus recursos naturais em particular dos seus recursos endógenos de 
natureza geológica. A Europa é deficitária em lítio, sendo Portugal e Espanha, os únicos países da EU com 
recursos deste minério, bem como potencial para novas descobertas (http://minerals4eu.brgm-rec.fr/
m4eu-yearbook/theme_selection.html). A zona onde se pretende intervir, além de possuir as características 
anteriormente referidas, é única no panorama português no que se refere aos recursos de minérios 
litiníferos, sendo a sua valorização numa perspetiva de desenvolvimento sustentável uma mais-valia para 
esta região. As ações que se propõem implementar irão maximizar o potencial da Mina C-57 localizada 
em Gonçalo-Guarda, como catalisador de um conjunto de atividades que irão enriquecer positivamente a 
região. Pretende-se assim, aprofundar o conhecimento sobre as jazidas de lítio e minérios a ele associados, 
que ocorrem na formação geológica-sedimentar de estanho do Vale da Gaia (Gonçalo ? Guarda). 
Esta unidade constitui um vasto campo mineiro, cuja exploração se traduziu em impactes ambientais 
com repercussões muito agressivas no território e nas comunidades locais. A mudança de paradigma 
relativamente a esta temática será um outro importante objetivo que se pretende alcançar. O facto de o 
IPG possuir laboratórios e um corpo docente qualificado nas áreas científicas de Topografia e Cadastro, 
Geologia e Geotecnia, Bioquímica e Turismo levou a empresa copromotora a lançar este desafio, a que se 
juntou o IPT e o IPCB com valências nas áreas da sustentabilidade e dos recursos hídricos. As parcerias com 
a APG e a EFG resultam da relevância que ambas as organizações têm no panorama nacional 
e internacional de divulgação e disseminação dos raw materials; incorpora-se ainda as 
valências da APG relativas ao geoturismo, já que tem desenvolvido, nos últimos anos, 
estudos para implementação de percursos pedestres e roteiros junto ao litoral de Peniche. 
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Para se atingir os objetivos acima elencados, são propostas as seguintes atividades: 
Levantamentos topográficos e cadastrais: pretende-se efetuar a modelação 3D do terreno e 
dos filões; Estudos geológicos geotécnicos: os trabalhos de cartografia geológica serão 
elaborados sobre os levantamentos topográficos produzidos; propõe-se também a realização 
de prospeção geofísica (sísmica de refração e resistividade elétrica bem como sondagens de prospeção); 
Estudos de impacte ambiental: será feito um levantamento dos recursos hídricos; A monitorização de águas, 
poeiras e solos irá permitir a elaboração destes estudos; Elaboração de percursos temáticos e conceção 
de um museu a céu aberto: propõe-se a criação de percursos temáticos associados com a geologia e a 
atividade mineira, ações que serão complementadas por um Museu a Céu Aberto; Divulgação/promoção. 

Pereira, André; Ribeiro, Maximiano ; Coutinho, Paula; Rodrigues, Márcio; Roque, 
Fátima; Neves, João1; Raposo, Daniel1; Henriques, Marta1; Vicente, Inês1; Galhano, 
Cristina1 & Matos, Conceição1  
DERMOBIO-Aplicações biomédicas e desenvolvimento de produtos com base 
em recursos naturais e endógenos
Valor de Financiamento: 160 136,53 € 
Resumo/Abstract

A biotecnologia aplicada aos recursos naturais ganhou uma importância considerável nas últimas 
décadas, devido ao seu grande potencial para desenvolver produtos com aplicação na indústria alimentar, 
farmacêutica e cosmética.
A principal vantagem de trabalhar com compostos naturais é a possibilidade da sua extração/
purificação usando técnicas de ?química verde?, para além de ser possível o screening 
de novos compostos/espécies menos estudadas com um enorme potencial biotecnológico e que irão responder 
e satisfazer os elevados requisitos da indústria contributo para o desenvolvimento sustentável do território. 
O interesse científico da Beira Interior advém do seu potencial de exploração para o desenvolvimento de novos 
produtos assente no conceito territorial de natureza, nomeadamente o uso de águas termais e óleos essenciais. 
O termalismo é um produto turístico reconhecido pelo seu potencial na exploração de recursos 
endógenos. Consequentemente, o desenvolvimento de produtos novos e competitivos de turismo 
termal pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento do interior, contribuindo 
efetivamente para diminuir as assimetrias económicas da região. Assim, e tendo por base as 
suas propriedades físico-químicas, a água termal do Cró tem diferentes indicações terapêuticas, 
nomeadamente em dermatologia, aprovadas pela DGS, e a sua veiculação em formulações 
dermocosméticas recorrendo a micro e/ou nanotransportadores para promover a permeação 
através da pele é proposta como uma das mais relevantes ferramentas de inovação do sector. 
Por outro lado, o uso de compostos naturais (óleos essenciais) no desenvolvimento de 
novas formulações dermocosméticas tem sido referida como uma das mais interessantes 
apostas do setor quando consideradas as suas atividades biológicas extensamente descritas. 
O desenvolvimento de novos produtos dermocosméticos com base nas águas termais e óleos 
essenciais, é uma área com perspectivas muito interessantes, uma vez que há um menor risco destes 
materiais causarem ou produzirem reações adversas, para além do seu potencial terapêutico. 
Assim, serão destacadas as aplicações das águas termais e dos óleos essenciais característicos da 
região, em particular no campo do desenvolvimento de sistemas inovadores em cosmética e entrega 
direcionada de moléculas bioativas, após uma caracterização e avaliação da sua eficácia e segurança. 
Propomos desta forma um projeto de investigação laboratorial sobre a aplicação biotecnológica 
da água termal do Cró, e dos óleos essenciais produzidos pela empresa PD em Dermocosmética. 
De acordo com os objetivos estabelecidos a equipa de investigação, com este projeto, tem a oportunidade 
de ampliar e replicar as técnicas e metodologias amplamente desenvolvidas por cada um, desde a produção, 
à extração, caracterização e aplicação de compostos naturais no desenvolvimento de dermocosméticos.  
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Pitarma, Rui; Roque, Eduarda; Lourenço, Luis Miguel; Ferreira, Luis Jorge; Pedro,  
Alexandre Silva; Pereira, João Crisóstomo & Pereira, Cristina1 
TreeM-Monitorização & Manutenção Avançada de Árvores
Valor de Financiamento: 202 032,31 € 
Resumo/Abstract

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

Roque, Fátima; Simões, João; Canelas, Carlos; Pereira, Carlos1; Amaral, Maria 
Odete1; Fernandes, Isabel; Pereira, André; Morgado, Manuel1; Aperta, Jorge1 & 
Herdeiro, Maria Teresa1 
MedElderly-Polimedicação do idoso
Valor de Financiamento: 145 553,12 € 
Resumo/Abstract

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

Vila Chã, Carolina; Marques, Ermelinda; Serra, Nuno; Esteves, Pedro; Corte, 
Agostinha;  Brigas, Carlos; Fonseca, Maria Alexandra1; Gonçalves, José 1; Bezerra, 
José, Valbom1 & Gonçalves, Paulo1 
GMove +: Um programa de intervenção para promover a atividade física e a 
qualidade de vida da população idosa da Guarda
Valor de Financiamento: 150 223,80 € 
Resumo/Abstract

Nos países desenvolvidos, a população idosa está a crescer tanto em número como em idade. Embora 
o aumento da longevidade seja uma grande conquista, estas alterações demográficas representam 
um grande desafio para os serviços públicos, os idosos e suas famílias. A  atividade física tem sido 
identificada como um dos fatores determinantes para a manutenção da independência e qualidade 
de vida dos idosos. No entanto, e apesar dos benefícios, o estilo de vida sedentário está a tornarse 
num problema mundial, com impacto direto na saúde pública e na economia regional e nacional. 
Em Portugal, a prevalência do sedentarismo entre as pessoas com mais de 60 anos idade é uma das 
mais elevadas da Europa. Além disso, esta parece ser mais acentuada nas regiões do interior, onde se 
inclui a Guarda. Os atores locais, tais como a Camara Municipal (CMG) e Unidade Local de Saúde 
(ULS) da Guarda estão cientes da necessidade de programas de intervenção e algumas iniciativas 
individuais têm sido implementadas, contudo sem um impacto significativo na adesão dos idosos 
à atividade física.Assim este projeto tem como objetivo aumentar a prática regular de atividade 
física pelas pessoas idosas da Guarda, contribuindo para um envelhecimento saudável e para uma 
vida independente mais prolongada. Para alcançar este objetivo, será implementado um programa 
de intervenção multidisciplinar apoiado por tecnologias de informação e comunicação (TIC). 
O projeto iniciarseá com um estudo exploratório para identificar potenciais barreiras e fatores 
que poderão determinar a adesão pessoas idosas à atividade física neste contexto regional. 
A informação recolhida irá suportar a definição de estratégias para aumentar a adesão à 
atividade física neste grupo etário. Aos idosos que pretendam tornarse mais ativos serlhesá 
proposto a adesão ao programa de atividade física em grupo (devidamente desenhado para desenvolver 
as múltiplas componentes da atividade física e promover a alteração do comportamento sedentário). Em 
alternativa o idoso poderá integrar um programa de atividade física individual, baseado em atividades 
que possam ser cumpridas com independência. Este tipo de programa será suportado por soluções 
TIC no sentido de monitorizar e promover a prática regular. Os efeitos de programas de atividade física 
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sobre a condição física e estado de saúde os idosos participantes serão avaliados antes e após os 6 meses 
de intervenção. Os participantes serão recrutados na ULS ? Guarda, através dos seus médicos de família.  
Para desenvolver este projeto construiu-se uma equipa multidisciplinar, constituída por 
investigadores da área do desporto, com experiência prática neste domínio (IPG e IPVC) 
profissionais de saúde (IPG), técnicos de desporto (CMG) e especialistas em soluções TIC (IPG e IPCB). 
Esta abordagem representa uma inovação per si dado que congrega uma equipa multidisciplinar que 
recorre a estratégias de cooperação entre todos os intervenientes, reforçadas por soluções de TIC. 

Moreira, Maria João1; Pinheira, Vitor1; Grilo, Eugénia1; Gila, Henrique1; Pereira, 
Fernando1; Monteiro, José1; Martins, Alexandre1; Alves, João1; Barbosa, Hermínia; 
Pissarra; Meirinhos, Manuel & Patrício, Raquel
PerSoParAge - Recursos pessoais e sociais para a autonomia e 
participação social numa sociedade envelhecida
IPCastelo Branco; IPPortalegre; IPGuarda; IPBrangança; CMCastelo Branco

Valor de Financiamento: 149 849,54 € 
Resumo/Abstract

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

Jorge, Luís1; Pitarma, Rui; Caldeirinha, Rafael1; Fragoso, Teresa1 & Morgado, Telmo1 
BUILDFROMFOREST - Edifícios de Madeira de Elevado Desempenho 
IPCastelo Branco; IPCoimbra; IPLeiria; IPGUarda; SERQ- Centro de Inovação e Competências da Floresta; Flori-

ano & Filho, unipessoal, Lda

Valor de Financiamento: 149 984,35 € 
Resumo/Abstract

O propósito desta candidatura tem como objectivo o desenvolvimento, caracterização e demonstração 
de um produto capaz de executar edifícios de grande porte com extrema rapidez e qualidade. O produto 
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consiste num módulo totalmente pré-fabricado, transportável e acoplável de forma simples e rápida.
O módulo construído numa estrutura integral em madeira deverá ser totalmente infra-estruturado 
(abastecimento de água, drenagem, instalações eléctricas e telecomunicações, sistemas de climatização 
e ventilação) e revestido, viabilizando a construção em tempo record. A geometria e dimensões de 
cada módulo assemelham-se a um contentor marítimo, facilitando o transporte terreste e marítimo. 
Este constrangimento geométrico obriga a um exigente desenvolvimento conceptual de arquitectura e 
correspondente integração de engenharia. Existirão, naturalmente, várias tipologias de módulo (quarto,
cozinha, refeitório, etc). Vislumbram-se desde já alguns desafios a serem resolvidos, como são exemplo: 
conforto
acústico e térmico, segurança contra-incêndios, resistência sísmica, criação de zonas 'open-space' e 
interligação de comunicações verticais e horizontais (corredores e caixas de escadas ou elevadores), entre 
muitos outros, sem esquecer a logística. A arquitectura de emergência associada à resposta a realojamento 
por catástrofes naturais ou crises de refugiados, bem como alojamento temporário por eventos desportivos 
ou grandes obras (refinarias, barragens, ?), são alguns dos exemplos de aplicação do produto que aqui se 
descreve, com possibilidade de desmontagem, armazenamento e reutilização dos módulos.
No destino final, os módulos"

Vieira, Regina1; Fonte, Alexandre1; Leitão, João1; Brigas, Carlos; Alberto, Domingues, 
Deolinda1; Marco; Gomes,  Paulo1 & Cruz, Ana1

STAI.Bin - Promoção e apoio à implementação da Plataforma tecnológica 
SmartFarmer e avaliação do impacto social e económico dos circuitos curtos 
de produção e consumo na Beira Interior
IPCastelo Branco; Ecogerminar; IPGuarda; EAPEN

Valor de Financiamento: 149 942,85 € 
Resumo/Abstract

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

Neves, João; Silva, Ricardo; Martins, Daniel; Castilho, Luísa; Desterro, Teresa; Paiva, 
Teresa; Ramos, Elsa & Rodrigues, Joana
Ordo Christi – Património Artístico da Ordem de Cristo entre o Zêzere e o Tejo 
(séc. XV e XVI)
IPCastelo Branco; IPGuarda; IPTomar; Naturtejo

Valor de Financiamento:  149 258,34 € 
Resumo/Abstract

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

Nunes, Sérgio1; Pinto, Claúdia1; Anastácio, Rita1; Luz, João Pedro 1; Ventura, 
António1; Grilo, Luís1; Saraiva, Helena; Figueiredo, Elisa & Mendes, Filomena1

Geografia económica e dinâmicas territoriais de competitividade: o erro 
como factor de aprendizagem e de inovação territorial - GEDITEC
IPTomar; IPGuarda; TagusValley

Valor de Financiamento: 149 685,33 € 
Resumo/Abstract

Este projecto tem como principal objectivo a identificação dos principais canais e mecanismos de 
enraizamento territorial das dinâmicas empresariais regionais, procurando maximizar os benefícios dos 
processos de localização empresarial e minimizar as desvantagens de uma deslocalização. 
Em termos estratégicos, o projecto será operacionalizado a partir de um dilema territorial específico, 
que será abordado numa perspectiva trans-territorial e multidisciplinar, politécnico e integrando 
curricularmente de forma inovadora alunos dos vários ciclos de estudo em múltiplas actividades de 
investigação aplicada. O projecto suportase numa metodologia de investigação baseado na prática 
reflexiva e na experiência e aprendizagem partilhada, focalizada na produção de conhecimento útil 
e suportado em actividades de learning by doing, by using and by interacting. Este projecto será 
desenvolvido ao longo de três fases, concentrando a suas acções no estudo dos processos de localização e 
deslocalização empresarial, na avaliação dos seus impactos territoriais, na realização de documentários e 
experiências fotográficas e no desenvolvimento de várias ferramentas analíticas conducentes a processos 
de inovação territorial (innovation network analysis, plataforma regional de open innovation e um 
sistema de monitorização de impactos económicos). Os múltiplos resultados do projecto irão servir.
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Melo, Ana1; Ferreira, Augusta1; Santos, Carlos1; Augusto, Dalila1; Azevedo, Graça1; 

Natário, Manuela; Biscaia, Ricardo1 & Marques, Rui1

PLowDeR- Framework for analysing the performance of low density regions: the 
case of Portuguese historical villages
UAveiro; IPGuarda; Aldeias Históricas de Portugal; Turismo do Centro de Portugal

Valor de Financiamento: 153 490,01 € 
Resumo/Abstract

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

Leite, Américo1; Ferreira, Ângela1; Lopes, Rui1; Carvalho, José1; Feliciano, Manuel1; 

Gonçalves, Artur1; Alves, Paulo1; Batista, José1; Brito, José1 & Alcaso, Adérito  
SilkHouse - Development of a smart microgrid based on renewable energy 
sources and a monitoring system for the “house of silk"
IPBragança; Centro Viva de Bragança; JC instalações eletricas; IPCávado e Ave; IPGuarda
Valor de Financiamento: 149 915,79 € 
Resumo/Abstract

Este projeto visa transformar a Casa da Seda, do Centro Ciência Viva de Bragança, numa casa 
autossustentável, através da utilização de novas tecnologias de energia, amigas do ambiente. Tendo em 
conta a sua missão, a Casa da Seda servirá como plataforma de demonstração e divulgação destas soluções 
inovadoras para as futuras casas das cidades inteligentes. Para o efeito, este projeto vai desenvolver uma 
microrrede inteligente, baseada em fontes renováveis de energia e em tecnologias inovadoras, e integrar 
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um sistema inteligente de controlo e monitorização, estendido à monitorização de diversas variáveis 
ambientais ao longo da passagem do rio Fervença pela cidade de Bragança. Entre outras fontes renováveis, 
a microrrede vai integrar energia solar fotovoltaica e uma pequena hídrica devidamente integrada no 
local onde outrora existiu um moinho. Para além de promover a sustentabilidade energética, o projeto 
visa, também, enriquecer a divulgação da ciência na Casa da Seda e aumentar o potencial de atração de 
visitantes para o Centro Ciência Viva de Bragança, como ponto de interesse da rota turística da região

Pereira, Carlos1; Andrade, Ana Isabel1; Gonçalves, Amadeu1; Dias, António1; 
Cruz, Carla1; Albuquerque, Carlos1; Chaves, Claúdia1; Silva, Daniel1; Coutinho, 
Emília1; Silva, Ernestina1; Duarte, João1; Cabral, Lídia1; Ferreira, Manuela1; Martins, 
Conceição1; Costa, Graça1; Costa, Isabel1; Nunes, Madalena1; Amaral, Odete1; 

Ribeiro, Olivério1; Nelas, Paula1; Martins, Rosa1; André, Susana1; Pires, Sofia1; Costa, 
José1 & Lopes, Noel
MAISaúdeMental - Monitorização e avaliação dos indicadores de saúde 
mental das crianças e adolescentes: da investigação à prática
IPViseu; Municípo de Viseu; Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique; IPGuarda

Valor de Financiamento:  144 976,54 € 
Resumo/Abstract

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

This research investigates the performance of a single family dwelling of social interest by the Brazilian 
Program of Labeling - PBE of edification, by the Prescriptive Method, in a case study in São Luís do 
Maranhão / Brazil. The Brazilian government has created a housing program of social interest that covers 
all regions of the country, called the Minha Casa Minha Vida (MCMV) program, implemented with 
the purpose of reducing the housing deficit, especially aimed at families in need financially. Because of 
this, we aim to develop local building guidelines for these buildings regarding their energy performance 
and environmental sustainability for cities with hot weather. As a territorial cut, the city of São Luís, 
belonging to the State of Maranhão, located northeast of Brazil, is an island by the Atlantic Ocean and 
near the Equator. The study adopted as an object of study a sample of the MCMV program, through 
which the different thermal and energetic performances of the building will be analyzed, according to 
the application of the Brazilian Labeling Program in housing construction by the Prescriptive Method. 
Several performance tests were carried out based on their original structure, according to the descriptive 
description of the project and, later, new constructive and architectural compositions were inserted in the 
tests in search of better thermal and energetic performances in the building. After analyzing the obtained 
data, it is proposed to contribute to improvements in the constructive quality, environmental comfort and 
sustainable bases for housing in these studied specimens, safeguarding the environment.

Espanhol 
Severino, Isa Margarida Vitória 
Grau Atribuido: Doutor(a)
Universidade da Beira Interior 
Reflexão sobre o Ensino/Aprendizagem de Espanhol como Língua Estrangeira 
na Guarda
Resumo/Abstract

O presente estudo teve como principal objetivo analisar as motivações que conduziram os alunos do 
10º ano a optarem por/ou prosseguirem com Espanhol como Língua Estrangeira (LE) e apresentar uma 
contextualização da prática pedagógica de Espanhol, como LE, incidindo sobre as atividades desenvolvidas 
quer nas turmas que nos foram atribuídas quer no âmbito extracurricular. O trabalho assentou na análise 
de um inquérito distribuído pelos alunos que integraram as turmas de Espanhol do 10º ano na Guarda e 
pelos respetivos docentes, o que permitiu realizar uma análise e, consequentemente, uma interpretação 
dos resultados. Foi ainda alvo de reflexão a prática pedagógica supervisionada, apresentando uma reflexão 
sistematizada sobre as metodologias adotadas e os materiais didáticos elaborados ao longo das mesmas. 

Ciências da Comunicação 
Alexandre, José Carlos 
Grau Atribuido: Doutor(a)
Universidade da Beira Interior 
Uma genealogia da espiral do silêncio: a expressão da opinião sobre as 
praxes académicas 
Resumo/Abstract

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

Engenharia e Gestão Industrial - Ergonomia 
 Lourenço, Luís Miguel 
Grau Atribuido: Doutor(a)
Universidade da Beira Interior 
Desenvolvimento e Análise Ergonómica de Dispositivos Manuais Apontadores 
para Computador
Resumo/Abstract

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

Ciências da Comunicação  
Sá, Sónia Manuela Martins de 
Grau Atribuido: Doutor(a)
Universidade da Beira Interior 
O Noticiário Televisivo da Era da Abundância Informativa: O Jornalismo 
Integrador
Resumo/Abstract

A abundância informativa, resultante tanto da atividade dos jornalistas como dos públicos, provocou, 
por um lado, a aproximação entre produtores e consumidores, e, por outro, a irremediável porosidade 
do campo do jornalismo. O cenário no qual as audiências emergem no palco da produção noticiosa é, 
pois, de grande indefinição. O jornalismo televisivo, tradicionalmente dependente da imagem e cada 
vez mais dos fenómenos de popularidade nas redes sociais digitais, abre novas portas à tão aguardada 
conversação entre os profissionais da atividade e os seus públicos, por meio da construção crescentemente 
partilhada da realidade. Para atestar este contexto de cocriação emergente no jornalismo televisivo, a 
presente investigação desenvolveu-se em contexto empresarial, numa imersão de longo prazo (três anos) 
na redação de informação da TVI. Os dados empíricos resultantes da observação etnográfica ‒ principal 
metodologia aplicada ‒ asseguraram as bases para a caracterização de um jornalismo mais integrador, das 
quais se destacam: o aumento notório da utilização de conteúdos amadores nos alinhamentos noticiosos 
formais, a abertura da redação tradicional de televisão ‒ offline ‒ aos contributos que o contexto online 
permite e a confirmação da imbricação crescente entre jornalistas e públicos na construção da realidade. 
Para que esta construção conjunta seja integradora ela deve, como enfatizaremos ao longo do trabalho, 
ter em conta a importância crescente do papel do jornalismo profissional enquanto autenticador e 
institucionalizador da informação noticiosa. Só assim se encontrará o sentido de verdade, porque assente 
no imperativo da credibilidade. Assim, se a estética e a natureza amadoras dos conteúdos são cada vez 
mais aceites no campo jornalístico, elas só ganham dimensão noticiosa quando ‒ e porque ‒ certificadas 
e verificadas por um profissional obrigado formalmente a tais funções. Estas são as linhas matriciais 
do presente estudo, cujo significativo pendor empírico teve o intuito de encontrar respostas às várias e 
importantes questões que, continuadamente ‒ hoje mais do que outrora ‒, assaltam os profissionais do 
jornalismo e os seus públicos, ambos crescentemente ativos num palco aberto à recolha e à produção 
informativas ou à participação por meio da autocomunicação de massa.
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MESTRADOS ATRIBUÍDOS PELO IPG | MASTER DEGREE AWARDED BY
IPG

Andrade, Catarina Ferreira
Orientador: Prof.ª Tracana, Rosa Branca
Relatório de estágio da prática de ensino supervisionada
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

Borges, Filipa Isabel Ribeiro
Orientador: Prof.ª Brito, Elisabete
Relatório de estágio da prática de ensino supervisionada
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

Cardoso, Fernanda Maria da Cruz Brás
Orientador: Prof.ª Cordeiro, Urbana
Relatório de estágio da prática de ensino supervisionada
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

Costa, Ana Felisbela Machado
Orientador: Prof.ª Tracana, Branca
Relatório de estágio da prática de ensino supervisionada
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

Dias, Helena Maria Calçada
Orientador: Prof.ª Ferreira, Maria Eduarda
Relatório de estágio da prática de ensino supervisionada
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

Duarte, Tânia Sofia Costa
Orientador: Prof.ª Brito, Elisabete
Relatório de estágio da prática de ensino supervisionada
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

Figueiredo, Catarina Maria Pais
Orientador: Prof.ª Brito, Elisabete
Relatório de estágio da prática de ensino supervisionada
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

Melo, Marta Liliana Fernandes de
Orientador: Prof. Tadeu, Pedro
Relatório de estágio da prática de ensino supervisionada
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

Monteiro, Inês Raquel Francês
Orientador: Prof.ª Tracana, Rosa Branca
Relatório de estágio da prática de ensino supervisionada
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico
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Moura, Dulce Maria Mateus Espinhaço
Orientador: Prof.ª Santana, Rosário
Relatório de estágio da prática de ensino supervisionada
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

Pires, Raimundo Nonato Pinheiro
Orientador: Prof. Meleiro, Mário
Relatório de estágio da prática de ensino supervisionada
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

Solas,Cátia Sofia Gomes
Orientador: Prof.ª Santana, Rosário
Relatório de estágio da prática de ensino supervisionada
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

Vale, Paula Alexandra Simões do
Orientador: Prof. Tadeu, Pedro
Relatório de estágio da prática de ensino supervisionada
Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

Costa, Mónica Paula Silva
Orientador: Profª Gouveia, Regina
Relatório de atividade profissional - jornalismo radiofónico e
webjornalismo
Mestrado em Marketing e Comunicação

Antunes, Ângela Maria Nobre Sanches
Orientador: Prof.ª David, Fátima
Sistema de gestão da qualidade: aplicação à área
contabilística
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Barbosa, Rui Filipe Lobão de Oliveira
Orientador:Prof. Rodrigues, Pedro
Estágio profissionalizante - ideia verde, lda - desenvolvimento e im-
plementação de um sistema de gestão da qualidade
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Coelho, Helga Cristina Oliveira
Orientador: Prof.ª Abreu, Rute
Estágio profissionalizante/estágio de natureza profissional -Sistema 
de gestão da qualidade: proposta para a fundação Aurora Borges
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Costa, Olinda Maria Ferreira
Orientador: Prof. Valente, Fernando
Estágio profissionalizante/estágio de natureza profissional -Sistema 
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de qualidade: aplicação da norma ISO 9001:2008 na fiscalpreve
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Dias, Cristiana Daniela da Silva
Orientador: Prof.ª Abreu, Rute
Projeto aplicado - governança empresarial e accountability: códi-
gos de ética e boas práticas
Mestrado em Gestão - Contabilidade

Dias, Márcia Andreia da Silva
Orientador: Prof.ª Figueiredo, Rosa Branca
Projeto aplicado - Logística do envelhecimento ativo e saudável
Mestrado em Gestão - Logística

Gama, Marco Paulo Grilo
Orientador: Prof.ª Machado, Paula
Proposta de documentação para um sistema de gestão da quali-
dade na empresa João Tomé Saraiva – sociedade de construções, 
lda
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Henrique, João Paulo Fonseca
Orientador: Prof.ª Abreu, Rute
Análise económico financeira das 3 grandes sociedades
desportivas (Sporting, Benfica e Porto)
Mestrado em Gestão - Contabilidade

Monteiro, Andreia Paulino
Orientador: Prof.ª David, Fátima
Estágio profissionalizante/estágio de natureza profissional - do pro-
cesso de auditoria à qualidade dos serviços: o caso da casa de 
saúde Bento Menni
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Monteiro, Maria de Lurdes Dias Rocha
Orientador: Prof.ª David, Fátima
Projeto aplicado/projeto de investigação - auditoria financeira e 
controlo interno: uma abordagem prática
Mestrado em Gestão - Contabilidade

Martinho, Maria Rufina Gonçalves
Orientador: Prof. Rei, Constantino Mendes
Avaliação da prestação dos cuidados de saúde primários - o caso 
da ULS da Guarda
Mestrado em Gestão - Administração Pública
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Pinto, Alexandra Lopes
Orientador: Prof.ª Segura, Liliane Cristina
Análise de um projeto de investimento - sustentabilidade de
um gatil
Mestrado em Gestão - Contabilidade

Proença, Jorge Paulo dos Santos
Orientador: Prof. Baía, Amândio
Gestão de resíduos sólidos em vazadouros não controlados -Caso 
de estudo: concelho de Trancoso
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Ramos, Célia Lopes
Orientador: Prof. Baía, Amândio
Projeto aplicado: absentismo: estudo de caso do município de Moi-
menta da beira
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Reis, Ana Filipa Costa
Orientador: Prof.ª Braga, Ascensão
Dinamização de mercados comerciais de uma PME do setor agroal-
imentar
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Sanches, Edite Rodrigues
Orientador: Prof.ª David, Fátima
Responsabilidade social: o caso do núcleo da Guarda da eletrici-
dade industrial portuguesa
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão

Santos, Davide Cardoso
Orientador: Prof.ª David, Fátima
Projeto aplicado/projeto de investigação - impostos diferidos: im-
pacto na transição para o sistema de normalização contabilística
Mestrado em Gestão - Contabilidade

Serra, Ricardo Paulo Valente
Orientador: Prof.ª Valente, Maria José
A autonomia e competitividade tributária dos municípios portugueses
Mestrado em Gestão - Administração Pública

Silva, Ana Cristina Gomes da
Orientador: Prof. Baía, Amândio
Método fmea- ferramenta de melhoria da qualidade, ambiente e 
segurança numa pme
Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão
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Viveiro, Helga Marisa Rodrigues
Orientador: Prof. Baía, Amândio
Projeto aplicado - o desemprego dos jovens com curso superior no 
concelho da guarda
Mestrado em Gestão - Administração Pública

Batista, João António Machado Roque
Orientador: Prof. Sacadura, Carlos
Estágio profissionalizante - treino desportivo - futebol de formação
Mestrado em Ciências do Desporto

Fernandes, Jonathan Mees
Orientador: Prof.ª Fonseca, Teresa
Estágio profissionalizante - treino desportivo - futebol
Mestrado em Ciências do Desporto

Kara, Semih
Orientador: Prof. Esteves, Pedro
Estágio profissionalizante - Sport Lisboa e Benfica -treino desportivo 
-futebol
Mestrado em Ciências do Desporto

Martins, Inês Dias Mendes
Orientador: Prof.ª Costa, Mário
Análise biomecânica de diferentes posições de exercitação em hi-
drobike
Mestrado em Ciências do Desporto

Pinto, Fernando Casimiro Loio
Orientador: Prof. Francisco, Carlos
Pedagogia desporto/competências treinadores desportos de com-
bate
Mestrado em Ciências do Desporto

Rocha, Tiago Filipe Morgado
Orientador: Prof.ª Fonseca, Teresa
Visualização mental e estilos atencionais
Mestrado em Ciências do Desporto

Rodrigues, Delphine Marques
Orientador: Prof.ª Vila-Chã, Carolina
Estágio profissionalizante - programa “guarda + 65” - desporto
Mestrado em Ciências do Desporto

Vaz, Pedro Edgar Gonçalves
Orientador: Prof.ª Fonseca, Teresa
Relatório de estágio profissionalizante-Sport Lisboa e Benfica 
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-Escolas de futebol benfica
Mestrado em Ciências do Desporto

Fernandes, Elisabete Rodrigues
Orientador: Prof. Lopes, Fernanda
Dificuldades dos pais no cuidado à criança no primeiro ano de vida
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

Figueiredo, Cristina Isabel Perdigão
Orientador: Prof.ª Jorge, Ana Maria
Estratégias não farmacológicas ao cuidar da criança com dor
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

Infante, Márcia Mota Moura da Silva
Orientador: Prof.ª Jorge, Ana Maria
Sentimentos da criança/jovem hospitalizados face à informação di-
sponibilizada pela equipa de saúde
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

Monteiro, Bruno Filipe Rodrigues Pina
Orientador: Prof.ª Pissarra, Paula
Atitude do enfermeiro face à sexualidade do adolescente
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

Pereira, Joana Patrícia Pais Cardoso
Orientador: Prof. Lopes, Fernanda
Sentimentos e emoções do enfermeiro de pediatria perante o erro 
de medicação
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

Pereira, Sara Isabel da Silva Nabais
Orientador: Prof. Carrondo, Ezequiel
Enfermeiros de cuidados de saúde primários e interrupção voluntária 
da gravidez
Mestrado em Enfermagem Comunitária

Santos, Ana Catarina Batista dos
Orientador: Prof.ª Pissarra, Paula
Atitudes e comportamentos sexuais dos adolescentes do 12º ano de 
escolaridade
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

Alves, Élio Pereira
Orientador: Prof. Rodrigues, Carlos
Estágio profissionalizante/estágio de natureza profissional -certifi-
cação energética, projeto, subdireção de obra (hen - serviços en-
ergéticos, lda)
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Mestrado em Construções Civis

Cardoso, Sara Roberta Martins
Orientador: Prof.ª Gomes, Maria João
Estágio profissionalizante/estágio de natureza profissional -acom-
panhamento da construção da capela mortuária de Seia
Mestrado em Construções Civis

Cerdeira, João José Silveira
Orientador: Prof.ª Simão, Helena
Estágio profissionalizante -e.f.s. - engenharia, fiscalização e serviços
Mestrado em Construções Civis

Curto, Nuno Miguel Ferreira
Orientador: Prof.ª Leão, Maria de Jesus
Estágio profissionalizante/estágio de natureza profissional -divisão 
técnica municipal de planeamento de obras e urbanismo - câmara 
municipal de belmonte
Mestrado em Construções Civis

Dória, Noémio de Jesus Encarnação
Orientador: Prof. Alcaso, Adérito
Projeto aplicado: mfootball - more football
Mestrado em Computação Móvel

Líbano, Rita Lucinda Figueiredo
Orientador: Prof.ª Simão, Helena
Aplicação do h-netcad na modelação e apoio a projetos
Mestrado em Construções Civis

Malta, Clara Maria Gonçalves
Orientador: Prof.ª Gomes, Maria João
Estágio profissionalizante/estágio de natureza profissional-análise 
e estudo de processos de licenciamento de projetos de especiali-
dades, acompanhamento e fiscalização de obras
Mestrado em Construções Civis

Matias, António Coelho
Orientador: Prof. Pitarma, Rui
Estágio profissionalizante/estágio de natureza profissional - conden-
sações superficiais em edifícios - estudo prático - isotropia, ideias e 
engenharia, lda
Mestrado em Construções Civis
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Morgado, Júlio Miguel Alves Reduto
Orientador: Prof. Rodrigues, Carlos
Estágio profissionalizante/estágio de natureza profissional- medição 
e orçamentação, elaboração de propostas públicas, direção e 
acompanhamento de obra, ensaios granulométricos (João Tomé 
Saraiva - sociedade de construções, lda)
Mestrado em Construções Civis

Patrício, Jorge Miguel de Almeida
Orientador: Prof. Gonzalez, José Manuel
Estágio profissionalizante/estágio de natureza profissional - direção 
de obra / gestão de acompanhamento (antónio saraiva & filhos lda)
Mestrado em Construções Civis

Pinto, Nuno Tiago Soares
Orientador: Prof. Figueiredo, Luís
PT - Magic Contact
Mestrado em Computação Móvel

Saraiva, Luís Miguel Gonçalves Almeida Tavares
Orientador: Prof. Alcaso, Adérito
Simonic - sistema de monitorização e controlo de sistema solar
Mestrado em Computação Móvel

Silva, Armanda Ricardo Teixeira da
Orientador: Prof.ª Gomes, Maria João
Estágio profissionalizante/estágio de natureza profissional organi-
zação de projetos de licenciamento e acompanhamento de uma 
obra de habitação unifamiliar
Mestrado em Construções Civis
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REVISÕES CIENTÍFICAS/SCIENTIFIC REVIEWS

Rosa, Cecília 
Comissão Científica
12th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI’2017)

Rosa, Cecília 
Comissão Editorial de Âmbito Científico
Journal of Mathematics Research

Rosa, Cecília 
Revisão Científica
Journal of Mathematics Research

Rodrigues, Carlos
Revisão Científica
Performance Evaluation of Cement treated -Sugar Cane Bagasse Ash (SCBA) 
as subgrade material - GEGE-D-14-00257 Journal - Geotechnical and 
Geological Engineering

Rodrigues, Carlos
Revisão Científica
Strength and microstructure of micro ceramic dust admixed lime stabilized 
soil (Paper 592) Journal of Construction edited by the Escuela de Construcción 
Civil of Pontificia, Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

Fernandes, Gonçalo 
Comissão Científica
Comissão Cientifica International Tourism Conference – ITC17 – ESTM/IPL

Fernandes, Gonçalo 
Painel Científico
RNIM – Rede Nacional de Investigação da Montanha

Fernandes, Gonçalo 
Comissão Científica
Comissão Cientifica - XXVII Spanish-Portuguese Scientific Management 
Conference

Fernandes, Gonçalo 
Comissão Científica
XIII SIEFLAS

Fernandes, Gonçalo 
Comissão Científica
SIBTUR 2017
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Costa, Mário
Revisão Científica
European Journal of Applied Physiology

Costa, Mário
Revisão Científica
European Journal of Sport Sciences 

Costa, Mário
Revisão Científica
Research Quarterly for Exercise and Sport 

Costa, Mário
Comissão Científica
VI International Symposium on Strength & Conditioning

Costa, Mário
Comissão Científica
XIII Seminário Internacional de Educação Física, Lazer & Saúde

Costa, Mário
Prémio
3º Prémio na categoria de “Ensino”. Comunicação oral apresentada no 40º 
Congresso Técnico Cientifico da Associação Portuguesa de Técnicos de 
Natação.

Antão, Ana
Comissão Científica 
Managing Mediterranean Mountain Geoheritage - 3MG

Antão, Ana
Revisão Científica 
Egitanea Sciencia 

Antão, Ana
Revisão Científica
Global Journal of Health Science

Antão, Ana
Comissão Científica 
Associação geoparque Estrela (ASpiring Geopark Estrela)
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EVENTOS/EVENTS

International Symposium on Innovation in Tourism and Hospitality – ISITH4 | 
2017
ESTH/IPGuarda - Seia - PORTUGAL | 5 e 6 de abril de 2017
Roque, Vitor ;Costa, Adriano; Sardo, Anabela; Fernandes, Gonçalo; Martins, José; 
Lopes, Romeu & Ferreira, Zaida 
 Nº de participantes: Aproximadamente 60

II Jornadas de Educação e Investigação em Saúde
Guarda
Sequeira, António
 Nº de participantes: 150

II Jornadas Educação e Investigação em Saúde
Guarda, Portugal; 5 de dezembro 2017
Jorge, Ana; Batista, António; Marques, Ermelinda; Roque, Fátima; Paulino, Manuel 
& Ribeiro, Maximiano
 Nº de participantes: 500

Cuidar em Humanitude
Guarada, 22 de Fevereiro de 2017
Sequeira, António; Fernandes, Isabel Maria; Videira, Luís & Tavares, Paulo
 Nº de participantes: 200

Ventilação Mecânica não Invasiva
Escola Superior de Saúde da Guarda, 23 de fevereiro de 2017
Sequeira, António; Fernandes, Isabel Maria; Videira, Luís & Tavares, Paulo
 Nº de participantes: 220

Estomoterapia
Escola Superior de Saúde da Guarda, 23 de fevereiro de 2017
Sequeira, António; Fernandes, Isabel Maria; Videira, Luís & Tavares, Paulo
 Nº de participantes: 220

Prevenção de Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho
Escola Superior de Saúde da Guarda, 8 de junho de 2017
Sequeira, António; Fernandes, Isabel Maria; Videira, Luís & Tavares, Paulo
 Nº de participantes: 180

Cancro Colorretal: Um Problema de Saúde Pública
Escola Superior de Saúde da Guarda, 8 de junho de 2017
Sequeira, António; Fernandes, Isabel Maria; Videira, Luís & Tavares, Paulo
 Nº de participantes: 180
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XIII Seminário Internacional de Educação Física, Lazer & Saúde
Julho de 2017, Instituto Politécnico da Guarda
Serra, Nuno; Costa, Mário; Esteves, Pedro; Vila-Chã, Carolina; Casanova, Natalina; 
Pereira, Beatriz & Jorge, Bernardete
 Nº de participantes: Aproximadamente 300

XXX Congresso Técnico-Científico da Associação Portuguesa de Técnicos de 
Natação
Abril de 2017, Gondomar
Costa, Aldo; Costa, Mário; Louro, Hugo; Conceição, Ana & Garrido, Nuno
 Nº de participantes: Aproximadamente 1000
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