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DESTAQUE
II ENCONTRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
EXPOSIÇÃO - POSTERS

“A Biblioteca da ESACB/ESART expõe, de 6 de Junho a 1 de Julho de 2011, um conjunto de
posters sobre Sistemas de Informação Geográfica. Originariamente apresentados no II
Encontro de SIG que decorreu de 19 a 20 de Maio de 2011, na Escola Superior Agrária de
Castelo Branco, estes trabalhos são da autoria de alunos e ex-alunos da ESACB e de técnicos
da área e apresentam diversas perspectivas de aplicação dos SIG à prática profissional.
Esta exposição, organizada em colaboração com o Laboratório de SIG da ESACB, integra-se
no âmbito da política de divulgação da Biblioteca e constitui a iniciativa de encerramento das
respectivas actividades culturais, relativamente ao ano lectivo 2010/2011.

Os trabalhos podem ser apreciados todos os dias úteis, das 9:00h às 18:30h (sextasfeiras até às 17:30h) e aos sábados das 10:00h às 12:00h, na Biblioteca da
ESACB/ESART.”
M.E.R.
__________________________________________________________

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
PEREIRA,
PEREIRA, Luís Santos… [et al.] (2011) – Engenharia dos biossistemas:
cem temas de investigação no centenário do ISA. Lisboa
Lisboa : Edições
Colibri.
Resumo: Nesta obra, tratam-se várias facetas inovadoras da
engenharia aplicadas aos recursos água, solo e clima em agricultura
e paisagem, incluindo a protecção dos ecossistemas; referem-se
ainda avanços nas tecnologias de produção e protecção das
plantas em fruticultura, horticultura e bioenergia.

BRANCO, Manuela, FRANCO, José Carlos, HODGSON, Chris
Chris ed.
(2008) – Proceedings of the XI International Symposium on Scale
Insects Studies. Lisboa : ISA PRESS.
PRESS.
Resumo: O documento reúne as comunicações apresentadas no 11º
Symposium Internacional sobre o estudo de insectos, realizado em
Oeiras, de 24-27 de Setembro de 2007.

BRANCO, Manuela, VALENTE, Carlos, PAIVA, Maria Rosa ed.
(2008) – Pragas e doenças em pinhal e eucaliptal:
eucaliptal: desafios para a
sua gestão integrada. Lisboa : ISAPress.
Resumo: O documento aborda os resultados das principais
actividades desenvolvidas no âmbito do projecto de demonstração
AGRO 550, intitulado Gestão de pragas em pinhal e eucaliptal,
minimização de impactes ambientais e conservação da
biodiversidade.

AMARO, Pedro ed. (200
(2003
2003) – A redução dos riscos dos pesticidas
pela protecção integra
integrada.
da. Lisboa: ISA/Press
Resumo: Apresenta-nos uma análise sobre o risco do uso dos
pesticidas face aos efeitos secundários abrangendo três
componentes: a avaliação do risco, a gestão do risco e a
comunicação/informação do risco.

AMARO, Pedro ed. (2004) – A protecção integrada da vinha.
Lisboa : ISA/Press.
ISA/Press.
Resumo
Resumo: Comunicações apresentadas no Colóquio Sobre
Protecção Integrada da Vinha, realizado em Évora, a 16 de Outubro
de 2003.

AMARO, Pedro ed. (2003) – Os conhecimentos dos agricultores
sobre protecção integrada. Lisboa : ISA/Press.
Resumo: Compilação dos textos apresentadas no Colóquio
procura contribuir para informar os agricultores tendo em vista a
melhoria dos conhecimentos sobre protecção integrada.

FRANCO, José Carlos, SILVA, Elsa Borges da, CARVALHO, José
Passos de (2000
(2000)
00) – CochonilhasCochonilhas-algodão (Hemiptera,
Pseudococcidae) associadas aos citrinos
citrinos em Portugal. Lisboa :
ISA/Press.
Resumo:
Resumo: Procura fornecer elementos para a caracterização das
espécies de cochonilhas-algodão associadas aos citrinos em
Portugal em termos de sinonímia, nomes vulgares, morfologia,
posição sistemática e identificação.

INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS, 28, Lisboa, 222227 Ago. 2010 - Science and Horticultural for People: programme.
programme.

Lisboa : International Society for Horticultural Science.

Resumo: Programa do congresso, realizado em Lisboa nos
dias 22-27 de Agosto de 2010.

INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS, 28, Lisboa, 222227 Ago. 2010 - Science and Horticultural for People : abstracts.
Vol. I. Lisboa : International Society for Horticultural Science.

Resumo: Resultante de um congresso, realizado em Lisboa
nos dias 22-27 de Agosto de 2010, este documento é uma
compilação de comunicações orais, pretendendo de alguma
forma fomentar o debate sobre temas ligados à agricultura e
suas perspectivas de evolução.

INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS,
CONGRESS, 28, Lisboa,
Lisboa, 222227 Ago. 2010 - Science and Horticultural for People : abstracts.
Vol. II.
II. Lisboa : International Society for Horticultural Science.

Resumo: Resultante de um congresso, realizado em Lisboa
nos dias 22-27 de Agosto de 2010, este documento é uma
compilação de comunicações orais, pretendendo de alguma
forma fomentar o debate sobre temas ligados à agricultura e
suas perspectivas de evolução.

MIRALLES,
MIRALLES, Antonio, dir. (2009) – El corzo.
corzo. Madrid: Trofeo (DVD).
Resumo: Apresenta um documentário sobre a adaptação e
expansão da espécie a diferentes ecossistemas, bem como os seus
costumes e reprodução.

ENCONTRO NACIONAL DE PROTECÇÃO INTEGRADA, 6,
Castelo Branco, 2003 – Actas. Castelo Branco : Escola Superior
Agrária (CD(CD-ROM).
ROM).
Resumo: A obra contém as comunicações orais e os painéis
apresentados no Encontro Nacional de Protecção Integrada que
decorreu em Castelo Branco.
COLÓQUIO NACIONAL DE PLANTAS AROMÁTICAS E
MEDICINAIS, 2, Vila das Caldas do Gerês, Terras de Bouro, 2007.
Actas. [S.l.] : Associação
Associação Portuguesa de Horticultura (CD(CD-ROM).
Resumo: O CD-ROM contém as conferências, comunicações orais
e posters apresentados no Colóquio Nacional de Plantas
Aromáticas e Medicinais.
INSTITUTO
NACIONAL
DE
ESTATÌSTICA (2009)
–
Recenseamento agrícola
agrícola 2009: dados definitivos. Lisboa : Instituto
Nacional de Estatística.
Resumo: Apresenta um resumo e destaca os principais dados do
recenseamento agrícola por referência a 2009.

AMARO, Pedro (2008) – A política de redução dos riscos dos
pesticidas em Portugal. Lisboa: ISA/Press.
Resumo: Apresentas indicadores ambientais para avaliar a prática
da protecção integrada, da produção integrada, da agricultura
biológica e o uso sustentável dos pesticidas.

AMARO, Pedro (2002) – Os conceitos de protecção
protecção integrada e
de produção integrada. Lisboa: ISA/Press.
Resumo: Pretende-se com este manual chamar a atenção para a
necessidade da prática da protecção integrada com vista à
preservação do ambiente

AMAT, Vicent,
Vicent, dir. (2010
(2010)
10) – La perdiz roja: la reina:
reina: del jabalí al
búfalo y otros animales africanos. Madrid: Trofeo (DVD).
Resumo: Apresenta um documentário sobre a adaptação e
expansão das espécies a diferentes ecossistemas, bem como os
seus costumes, reprodução.

CONGRESSO NACIONAL DAS CIÊNCIAS
CIÊNCIAS DO SOLO: o solo, a
sustentabilidade dos ecossistemas agrário e a qualidade ambiental,
1, Lisboa,
Lisboa, 2001
2001. Programa e resumos:
resumos: Sociedade Portuguesa da
Ciência do Solo
Resumo: O documento contém as conferências, comunicações
orais e posters apresentados no Congresso Nacional de Ciência do
Solo.

SINALUX (2010) - Sinalux® project V 2.0, V 2.0i : software de
apoio ao projecto e medição de sinalização. Figueira da Foz :
Sinalux (CD(CD-ROM)

INSTITUTO
NACIONAL
DE
ESTATÍSTICA
–
ESTATÍSTICA (2009)
Recenseamento agrícola
agrícola 2009: análise dos principais resultados.
Lisboa : Instituto
Instituto Nacional de Estatística (CD(CD-ROM).
Resumo: O CD contém, distribuídos por três partes distintas, todos
os dados estatísticos do recenseamento agrícola por referência ao
ano de 2009.

ENCONTRO
ENCONTRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA,
Castelo Branco, Maio 2011. Aplicações SIG em recursos agroagroflorestais e ambientais: livro de resumos. Castelo Branco: Instituto
Politécnico de Castelo Branco.
Resumo: A obra contém os resumos das comunicações e posters
apresentados no II Encontro de Sistemas de Informação geográfica
que decorreu na Escola Superior Agrária de Castelo Barnco.

CONGRESSO IBÉRICO DE APLICULTURA, 1, Castelo Branco, Abril
2011. Livro de resumos. Castelo Branco: Instituto Politécnico de
Castelo Branco.
Resumo: A obra contém os resumos das comunicações e posters
apresentados no I Congresso Ibérico de Apicultura que decorreu
na escola Superior Agrária de Castelo Branco.
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TESES – DOUTORAMENTO
PEREIRA, Fernando Manuel Leite (2009) – Intercepção da precipitação em montados de
sobreiro e azinheira. Dissertação de Doutoramento em Engenharia Florestal, apresentado à
Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Agronomia (CD(CD-ROM).
Resumo: Tese apresentada ao Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de
Lisboa para obtenção do Grau de Doutor em Engenharia Florestal

Cursos de Mestrado – Relatório de Projecto Final
FERNANDES, Bruno Miguel Silva (2009) – Expressão do potencial produtivo e qualitativo da
pêra ‘Rocha’ sujeito a diferentes regimes hídricos. Dissertação de Mestrado em Fruticultura
Integrada, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM)
Resumo: Com a realização deste trabalho pretendeu-se contribuir para o estudo da melhor
estratégia de rega para a pêra ‘Rocha’ num pomar localizado na região do “Oeste”, avaliando
a expressão do potencial de crescimento e qualidade do fruto e relacionando-a com a
disponibilidade hídrica do solo e com o estado hídrico da planta, de forma a realizar uma
agricultura ambiental e economicamente sustentada.
Rodrigues,
(2008
08)) – Queijo de cabra do pinhal: produto tradicional
Rodrigues, Ciel Cileno de Sá (20
08
qualificado.. Dissertação de Mestrado em Produção Animal
qualificado
Animal,
al, apresentado e discutido na
Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM)
Resumo: Com este trabalho pretendeu-se definir um padrão ao nível das características
físico-químicas e organolépticas do queijo e elaborar um projecto de caderno de
especificações para o Queijo de Cabra do Pinhal a fim de o submeter a um processo de
certificação como Produto Tradicional Qualificado

Trabalho de Fim de Curso – Relatórios
FERNANDES, Alexandra Filipa Barata (2010) – Avaliação sensorial de marmelada com adição
de mirtilo. Relatório de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido
na Escola Superior Agrária
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: Este trabalho teve como objectivo a avaliação sensorial e físico-química de
marmeladas com adição de diferentes concentrações de mirtilo.
SERRANO, Marisa Isabel Andrade (2010) – Avaliação da remoção da carga orgânica afluente
à ETAR da Queijaria da Cooperativa de Produtores de Queijo da Beira Baixa. Relatório de
Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar,
Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo:
Resumo: Pretendeu-se caracterizar as águas residuais produzidas pela Queijaria da
Cooperativa de Produtores de Queijo da Beira Baixa, bem como avaliar a eficiência da
respectiva ETAR. Pretendeu-se ainda avaliar o efeito da aplicação do produto LAT- ENZIM-X
sobre a remoção da carga orgânica afluente à ETAR.

SILVA, Bruno Ivo Pinto da (2010) – Acompanhamento da maturação e vinificação na Adega
Mayor. Relatório de Estágio de
de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na
Escola Superior Agrária
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: O objectivo deste trabalho, consistiu no acompanhamento do controlo da
maturação das uvas da casta tinta Aragonês e da casta branca Antão Vaz, seguido do
acompanhamento do processo de vinificação em ambas as castas
RIBEIRO, Sónia Alexandra Amoroso (2010) – Caracterização da resistência a antibióticos de
isolados de Campylobacter de amostras de codorniz colhidas num matadouro. Relatório
Relatório de
Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior
Agrária
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: O objectivo deste trabalho foi avaliar a susceptibilidade de isolados de

Campylobacter spp. aos principais antibióticos usados, tanto na medicina veterinária,

como na medicina humana. As colheitas das amostras foram realizadas em 2009 e
em 2010 num matadouro, tendo-se colhido intestino (ceco), pele do pescoço e peito
da carcaça de codorniz.

TEIXEIRA, Fátima Maria Gouveia
Gouveia (2010) – Promoção contínua de sistemas de segurança
alimentar. Relatório de Estágio de Nutrição Humana e Qualidade Alimentar, apresentado e
discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).

Resumo: Procurou-se implementar um sistema de segurança alimentar (SSA) em
restauração, no âmbito da promoção contínua dos SSA promovido pela empresa
ControlVet, empresa de consultoria na área alimentar.
GOMES, Sandra Rodrigues (2010) – Probiotic bactéria in Flax Seed Beverages. Relatório de
Estágio
o de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior
Estági
Agrária
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).

Resumo: Procedeu-se à fermentação de sementes de linhaça por bactérias lácticas (LAB),
nomeadamente por Lactobacillus paracasei subsp. paracasei DSM 20312 e por Lactobacillus
acidophilus DSM 20079 de modo a obter bebidas probióticas.
PEREIRA, Liliana Albuquerque (2010) – Segurança em produtos de salsicharia tradicional.
Relatório de Estágio de Nutrição Humana e Qualidade Alimentar, apresentado
apresentado e discutido na
Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: Este trabalho teve como principal objectivo a avaliação da implementação dos prérequisitos do sistema HACCP, numa charcutaria tradicional e ainda o desenvolvimento de
um Sistema HACCP.
SANTOS, Luciana Agapito dos (2010) – Acompanhamento da implementação de um sistema
HACCP na loja Pingo Doce da Covilhã, Hipermercados, S.A. – secções de perecíveis.
Relatório de Estágio de Nutrição Humana e Qualidade Alimentar, apresentado e discutido na
Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).

Resumo: O principal objectivo do presente trabalho foi o desenvolvimento e implementação
de um Sistema HACCP em secções de perecíveis, numa loja Pingo Doce.

LOPES, Daniel Sousa (2010) – Desenvolvimento de licor de mirtilo com diferentes
formulações: avaliação físicofísico-química e sensorial. Relatório de Estágio de Engenharia
Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária
Agrária de Castelo Branco
(CD(CD-ROM).

Resumo: Apresentam-se alternativas à produção de mirtilo, aumentando os rendimentos dos
produtores, através do desenvolvimento de um produto alimentar e seus subprodutos.
MARQUES, Jessica de Jesus dos Santos (2010)
(2010) - Análise de dados microbiológicos relativos a
produtos
produtos lácteos e caracterização fenotípica de isolados de Listeria monocytogenes.
Relatório de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na Escola
Superior Agrária
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).

Resumo: Procedeu-se ao acompanhamento de toda a rotina laboratorial e à recolha de
dados de um ano, de 37 queijarias para a avaliação de quatro parâmetros microbiológicos.
Efectuou-se a caracterização fenotípica de isolados de L.monocytogenes provenientes de
diferentes produtos alimentares.

FERREIRA, Dulce Marlene Neves (2010) – Caracterização do licor de ginja das regiões de
Óbidos e de Alcobaça. Relatório de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado
e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: Apresenta-se uma caracterização do processo de fabrico laboratorial do licor de
ginja, a partir de amostras de frutos recolhidas na região de Óbidos, em 2009. Efectuou-se a
respectiva caracterização físico-química e sensorial.
BRANCO,
Novais
RANCO, Alexandra Susana No
vais (2010) – Cuidados de enfermagem em animais de
companhia, animais exóticos e equinos. Relatório de Estágio de Enfermagem Veterinária,
apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: Este trabalho teve como objectivo principal dar a conhecer as funções

desempenhadas pelo Enfermeiro Veterinário, num Hospital Veterinário da Hungria, em
diferentes espécies animais.
CATARINO, José António Martins (2010) – Requalificação da queijaria tradicional da
Direcção Regional de
de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC). Relatório de Estágio de
Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de
Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: Apresentou-se um projecto para requalificação/remodelação da queijaria
tradicional pertencente à Direcção Regional Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), situada
na vila de Alcains.
MAIORGAS, Ana José Silva (2009) – Cuidados de enfermagem veterinária em animais de
Veterinária,
a, apresentado e discutido na
companhia. Relatório de Estágio de Enfermagem Veterinári
Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: Pretende-se com este trabalho complementar a académica ministrada na ESACB,
através do contacto directo com as áreas de formação profissional essenciais ao exercício da
profissão de enfermeiro veterinário.
MENDES, Pedro Jorge Correia dos Santos (2010) – Acompanhamento do maneio de uma
exploração de bovinos de leite. Relatório de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar,
apresentado e discutido na Escola Superior Agrária
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: Este trabalho teve como principais objectivos a caracterização produtiva e
reprodutiva de uma exploração de bovinos de leite da raça Holstein Friesian, a elaboração de
fichas de trabalho e o acompanhamento de todas as actividades de maneio alimentar, de
ordenha, higio-sanitárias e reprodutivas desenvolvidas na exploração, de forma a pôr em
prática os conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico.

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título
Agenda Cultural

Periodicidade

Itens recebidos
recebidos

Mensal

(Mai. 2011)

Biologia plantarum

Trimestral

Nº2/2010
Nº4/2010
Nº1/2011

Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France

Trimestral

Nº1 (Jan.-Mar. 2011)

Campus lácteo

Trimestral

Nº5 (Jan./Mar. 11)

Cunicultura

Bimestral

Nº210 (Abr. 2011)

Enovitis

Trimestral

Nº2
2011)

Espaço rural

Bimestral

Nº80 (Abr. 2011)

Mensal

Nº193 (Jan-Fev. 11)

Eurocarne

(Abr.-Jun.

Nº194 (Mar. 2011)
Nº195 (Abr. 2011)
Nº196 (Mai. 2011)
Floresta e ambiente

Trimestral

Nº89 (Jan-Mar.2011)

Guia dos produtos fitofarmacêuticos: lista dos
produtos com venda Autorizada

Anual

2011

Horticultura

Mensal

Nº295 (Mar. 2011)

Lacticoop

Mensal

Nº240 (Abr. 2011)

National geographic

Mensal

Nº104 (Nov. 2009)
Nº111 (Jun. 2010)
Nº115 (Out. 2010)
Nº116 (Nov. 2010)
Nº117 (Dez. 2010)
Nº118 (Jan. 2011)
Nº 120 (Mar. 2011)
Nº121 (Abr. 2011)
Nº122 (Mai. 2011)

Newsletter da Fundação Calouste Gulbenkian
PROCIV

Bimestral

Nº123 (Mai. 2011)

Mensal

Nº38 (Mai. 2011)

Quercus ambiente

Trimestral

Nº46 (Mai./Jun.11)

Revista da APH

Trimestral

104 (Jan.-Mar. 11)

Revista filosófica de Coimbra

Semestral

Nº39 (Mar. 2011)

Statistics: pocket book

Mensal

Abr. 2011
Mai. 2011

Tecnologias do ambiente

Bimestral

Nº101
2011)

(Mai-Jun.

Vaca leiteira

Trimestral

Nº114
2011)

(jan-Mar.

Viandes & produits carnés

Trimestral

Nº4 (Out.-Dez. 11)

Mensal

Nº1767 (Mai. 2011)

Viver

Trimestral

Nº17 (Jan-Mar. 11)

Voz do campo

Bimestral

Nº141 (Mar.-Abr. 11)

Vida rural
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